Protokół Nr XVI/2019
XVI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XVI sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Przywitała zgromadzonych gości.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik stwierdziła obecność 15 radnych, co stanowi quorum, przy
którym Rada może podejmować prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przypomniała, że obrady Rady
Miejskiej są nagrywane i transmitowane przez sieć Internet. Poinformowała o wyznaczeniu przez
Burmistrza Miasta Chodzieży Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
W celu ustalenia porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik
poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta Chodzieży o uwzględnienie podczas posiedzenia
dodatkowych projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019”,
2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca,
3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
4) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Miejskiej w Chodzieży,
5) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia
25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej
w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2020,
6) w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok
2020,
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na lata 2019-2028,
8) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zgłosiła także dodanie do porządku obrad punktu
obejmującego oświadczenie Rady w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
Nie zgłoszono innych uwag do porządku posiedzenia. Przeprowadzono głosowanie nad
dodaniem do porządku obrad dodatkowych punktów: 15 radnych głosowało za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.

Jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 25 listopada 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. Opinie komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020
rok.
7. Stanowisko Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wniosków zawartych w opiniach Komisji.
8. Przedstawienie propozycji i wniosków do budżetu Gminy Miejskiej na 2020 rok złożonych przez
radnych.
9. Dyskusja nad projektem budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2020–2028,
b) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,
c) w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży,
d) w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży,
e) w sprawie Programu "Chodzieska Karta Dużej Rodziny”,
f) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019",
g) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca,
h) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
i) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy
Miejskiej w Chodzieży,
j) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada
2019 r. w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,
k) w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020,
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2019-2028,
m) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok.
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11. Oświadczenie Rady Miejskiej w Chodzieży.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad sesji.
Wykaz oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o podpisaniu
protokołu XV sesji, która odbyła się w dniu 25 listopada 2019r. Radni nie wnieśli uwag
do protokołu.

Ad 4. Głos zabrał Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz. Omówił treść sprawozdania
z działalności od sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu 25 listopada 2019r.
Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Wojciech Redziak zapytał, czy w związku z umożliwieniem przejazdu pod
wiaduktem przy ul. Jana Kochanowskiego od dnia 23 grudnia br. zostanie również wznowiony ruch
pieszy oraz dojazd środków komunikacji miejskiej do obszaru wyłączonego na czas remontu.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że nie może udzielić jednoznacznej
odpowiedzi, jako że Gmina Miejska w Chodzieży nie jest inwestorem/wykonawcą inwestycji.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski. Poprosił
o uściślenie, jakie „dodatkowe prace” są możliwe w związku ze wspomnianym aneksem do umowy
dotyczącej remontu wiaduktów. Zapytał także, czym inwestor tłumaczy niedotrzymanie terminu
realizacji prac oraz czy sytuacja dotycząca prac przy ul. Jana Kochanowskiego wpływa na działania
w obszarze wiaduktu przy ul. Mostowej.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz poinformował, że nie zgłoszono problemów z dotrzymaniem
terminów realizacji prac przy ul. Tadeusza Siejaka oraz przy ul. Mostowej. Inwestor/wykonawca
tłumaczył, że opóźnienie wynika z nieprzewidzianych „warunków terenowych” w obszarze
wiaduktu, przez które m.in. część elementów wymaga dodatkowej stabilizacji. Roszczenia
dotyczące dodatkowych prac obejmują przede wszystkim uporządkowanie terenu przy
ul. Dworcowej.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski zapytał, czy
przedłużenie terminu realizacji prac przez inwestora wiązałoby się także z późniejszym
rozpoczęciem prac Starostwa Powiatowego w Chodzieży w zakresie wykonania nawierzchni na
remontowanym odcinku drogi, co w rezultacie skutkowałoby tym, że wszystkie planowane prace na
obszarze wiaduktu przy ul. Jana Kochanowskiego nie zostałyby ukończone w pierwszym półroczu
2020 roku.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że należy spodziewać się ostatecznego zakończenia
zaplanowanych prac w pierwszym półroczu 2020 roku.
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Brak kolejnych zgłoszeń.

Ad 5. Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz omówił projekt uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok. Przedstawił wybrane informacje
w formie prezentacji multimedialnej, której treść załączono do niniejszego protokołu.
Następnie Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odczytał treść:
1) Uchwały Nr SO. 0952/4/15/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Miasta Chodzieży na 2020 rok,
2) Uchwały Nr SO.0957/4/15/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chodzieży.

Ad 6. Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży Małgorzata Jeśko-Doręgowska odczytała treść Opinii Komisji w sprawie projektu
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok. Opinię załączono do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży odczytał treść
Opinii Komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020
rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020 – 2028.
Opinię załączono do niniejszego protokołu.

Ad 7. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz podziękował wszystkim osobom, które
pracowały nad zaplanowaniem budżetu na 2020 rok. Podkreślił, że był to proces znacznie
utrudniony z uwagi na koszty nałożone na samorządy – zadania, na których finansowanie nie
zapewniono środków („próba przerzucenia odpowiedzialności finansowej na samorządy przez
Rząd”). Konieczne będzie nieustanne monitorowanie wpływów zewnętrznych w celu uzupełniania
potencjalnych braków. Zaznaczył, że w 2020 roku Gmina Miejska w Chodzieży nie otrzyma zwrotu
kosztów za działania rewitalizacyjne. Stwierdził, że rok 2020 będzie „ciężki dla naszego budżetu”.
Nie będzie możliwości podjęcia wielu przedsięwzięć, inwestycji. Podkreślił, że w opracowanym
budżecie wyraźnie widoczne są skutki działań Rządu (wynikające z nich ograniczenia). Zapewnił,
że podejmowane będą działania mające na celu niedopuszczenie do „zastoju” w rozwoju Miasta.

Ad 8. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski odczytał treść
pisma nr FPL.3020.1.2019 z dnia 15 listopada 2019r. podsumowującego wnioski złożone przez
radnych do budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok oraz odpowiedzi udzielone przez
Burmistrza Miasta Chodzieży w tej sprawie.
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Ad 9. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Michał Kozioł.
Podziękował osobom pracującym nad projektem budżetu. Stwierdził, że Gminie uniemożliwiono
realizację wielu „realnych” planów. Podsumował dotychczasowe tempo rozwoju Miasta w czasie,
kiedy nie było pozbawione przez Rząd tak wielu środków finansowych.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Siodła. Stwierdziła,
że „z przykrością patrzy” na budżet z uwagi na znaczące „cięcia w wydatkach”. Porównała
m.in. kwotę zaplanowaną na prace remontowe, gospodarkę gruntami i dotacje dla jednostek w 2019
roku i planowane obecnie na 2020 rok.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży P. Przybyłowski.
Nawiązując do przytoczonych wniosków radnych do budżetu na 2020 rok stwierdził,
że odzwierciedlają one potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Chodzieży. W obecnej sytuacji
finansowej Gminy pozostaje odpowiedzieć na nie, że „po prostu nas nie stać”. „To, co się dzieje
w tej chwili, będzie się odbijało na nas wszystkich”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży D. Boberski podziękował osobom, które
„spięły” projekt budżetu Gminy na 2020 rok przy niesprzyjających i niestabilnych warunkach
wynikających z działań Rządu. Zwrócił uwagę na to, że jest to kolejny budżet, który nie zakłada
zaciągania kredytu, co świadczy o konsekwencji w realizowaniu założeń dotyczących finansów
samorządu. Podkreślił, że mimo ograniczonych możliwości i „okrojenia” wielu przedsięwzięć nie
zrezygnowano z kontynuowania dotychczasowych zadań. Miasto rozwija się mimo przeciwności.
Następnie skomentował przewidywane na 2020 rok podwyżki wynikające ze wspomnianych
decyzji Rządu.
Radna Joanna Drzewinska, nawiązując do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady
P. Przybyłowskiego powiedziała, że mieszkańcom Chodzieży należy przekazywać prawdę
dotyczącą ograniczeń wynikających z wydatków narzuconych na samorządy przez Rząd. Wyraziła
nadzieję na ograniczenie kolejnych „obietnic” ze strony Rządu.

Ad 5. Podjęcie uchwał:
a) Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2020–2028. Zgłosił także niezbędne autopoprawki, wymienione szczegółowo w piśmie
dołączonym do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie zaakceptowania zgłoszonych poprawek: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
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Następnie radni w głosowaniu podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

b)

Skarbnik Miasta Chodzieży R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok. Zgłosił konieczność
wprowadzenia w treści proponowanej uchwały poprawek wymienionych w piśmie
załączonym do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni podjęli decyzję w sprawie zaakceptowania zgłoszonych
poprawek: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów
za, 0 głos przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik podziękowała osobom odpowiedzialnym za
przygotowanie treści ww. uchwał oraz radnym za przeprowadzone owocnej dyskusji nad ich
projektami.

c) Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawił projekt uchwały w sprawie projektu Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski zwrócił się z prośbą do obecnej na
posiedzeniu adwokat Anny Błaszczyk-Miężalskiej (radca prawny współpracujący z Urzędem
Miejskim w Chodzieży) o wyjaśnienie podjęcia decyzji o ponownym przekazaniu projektu
przedmiotowego Regulaminu do zaopiniowania przez organ regulacyjny, podczas gdy MWiK
Sp. z o.o. w Chodzieży sugerowało przyjęcie Regulaminu z poprawkami wprowadzonymi po
negatywnym zaopiniowaniu projektu Regulaminu przyjętego podczas sesji Rady Miejskiej
w Chodzieży w dniu 30 lipca 2018r. (Uchwała Nr LIV/401/2018).
Adwokat Anna Błaszczyk-Miężalska odpowiedziała, że w projekcie Regulaminu wprowadzono
częściowo poprawki zasugerowane w negatywnej opinii organu regulacyjnego, a konieczność
przekazania projektu Regulaminu do zaopiniowania jest obowiązkiem wynikającym z ustawy.
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

d) Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży Piotr Witkowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Bydgoszczy projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. JeśkoDoręgowska. Poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kozioł
poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 13 głosów za,
1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

e) Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży P. Witkowski przedstawił projekt II uchwały
w sprawie Programu "Chodzieska Karta Dużej Rodziny”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
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Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

f) Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży P. Witkowski przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Miejskiej w Chodzieży na lata 2017-2019".
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad ww. projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

g) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży Zbigniew
Bielecki przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego
mieszkańca. Skomentował przy tym wzrost kosztów gospodarowania odpadami, będący
bezpośrednią przyczyną konieczności zwiększenia opłat ponoszonych przez mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady P. Przybyłowski. Skomentował pogarszającą się
sytuację w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wiążącą się m.in. ze wzrostem opłat
za wywóz odpadów, decyzją o monitorowaniu wysypisk, wzrostem opłaty środowiskowej.
Podkreślił, że samorządy zmuszone są przekazywać mieszkańcom informację o skutkach opisanej
sytuacji. Następnie stwierdził, że można przypuszczać, że nie wszyscy rzetelnie wypełniają
deklarację w sprawie liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie (zobowiązanych uiścić
opłatę za wywóz śmieci), działając tym sposobem na niekorzyść osób płacących „uczciwie”.
Zapytał o możliwość sprawowania nadzoru nad tym zjawiskiem.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki stwierdził, że deklaracja jest
oświadczeniem woli mieszkańców. Nie ma obecnie skutecznego i dopuszczalnego sposobu ich
weryfikacji.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 12 głosów za,
0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę podjęto.
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Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

h) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki przedstawił projekt uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgłosił
autopoprawki, które wymieniono w piśmie załączonym do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania zaakceptowano zgłoszone autopoprawki: 15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/126/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

i) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki przedstawił projekt uchwały
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie
Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

j) Pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży ds. promocji i współpracy z organizacjami
pozarządowymi Maciej Strzeliński przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia
Uchwały Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży
9

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2020.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik stwierdziła obecność 14 radnych. Nieobecna
podczas głosowania była radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

k) Pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży ds. promocji i współpracy z organizacjami
pozarządowymi M. Strzeliński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia:
Programu współpracy Gminy Miejskiej w Chodzieży z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

l)

Skarbnik Miasta Chodzieży R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 20192028.

Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
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Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

m) Skarbnik Miasta R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVI/131/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 2019r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 11. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik odczytała treść
Oświadczenia Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu
terytorialnego, zatwierdzoną następnie przez radnych w głosowaniu (15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu). Treść Oświadczenia oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 12. W okresie międzysesyjnym do Urzędu Miejskiego w Chodzieży nie wpłynęły
interpelacje i zapytania. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik stwierdziła, że nw. pisma
złożone przez radnych mają charakter wniosków:
1) wniosek radnej Ewy Siodły z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zakupu dodatkowych
pojemników na psie odchody,
2) wniosek radnej Ewy Siodły z dnia 21 listopada 2019r. dotyczący uszkodzenia krawężnika przy
ul. Leśnej,
3) wniosek radnych z posiedzenia komisji w dniu 21 listopada 2019r. w sprawie oświetlenia
przejścia dla pieszych przy ul. Zwycięstwa.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik przytoczyła treść odpowiedzi Burmistrza Miasta Chodzieży na
ww. wnioski.
Kolejnym omówionym pismem był wniosek Przewodniczącej Rady – radnej Mirosławy Kutnik –
z dnia 3 grudnia 2019r., odnoszący się do potrzeby oznakowania przejść dla pieszych przy
ul. Stanisława Staszica i ul Zenona Goślińskiego.
Tym samym zrealizowano pkt 13 porządku obrad.
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Ad 14. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik omówiła treść
sprawozdania z działalności międzysesyjnej, stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o zaproszeniu skierowanym przez
Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży do radnych Radny Miejskiej w Chodzieży na
obchody 60-lecia Szkoły w dniu 8 stycznia 2020r.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik wspomniała także o obchodach 101. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego, o których pisemnie poinformował Marszałek Województwa
Wielkopolskiego Marek Woźniak.
Następnie Przewodnicząca Rady M. Kutnik odczytała treść życzeń z okazji Świąt Bożego
Narodzenia nadesłanych przez Honorowego Obywatela Chodzieży O. Eustachego Rakoczego.
Głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Witkowski, który przekazał zaproszenie na
spotkanie pn. „Święta Razem” w dniu 22 grudnia 2019r.
Brak innych zgłoszeń.

Ad 15. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik złożyła osobom
uczestniczącym w posiedzeniu życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia. Podziękowała
za uczestnictwo w sesji. Na tym posiedzenie zakończono.
Sesję rozpoczęto o godz. 1400, a zakończono o godz. 1640.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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