Protokół Nr XVII/2019
XVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
O godzinie 1400 rozpoczęto XVII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży. Po
przyjęciu porządku obrad sesji oraz po przyjęciu sprawozdania z działalności międzysesyjnej
Burmistrza Miasta Chodzieży zorientowano się, że nastąpiła usterka techniczna systemu
nagrywającego i transmitującego obrady poprzez sieć Internet. Po naprawieniu błędu obrady
sesji wznowiono o godzinie 14:40 i powtórzono czynności do punktu 4 oraz ponownie
zagłosowano poprzez reasumpcję.
XVII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Chodzieży Mirosława Kutnik. Przywitała zgromadzonych gości. Przewodnicząca Rady M.
Kutnik stwierdziła obecność 14 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
dodatkowego projektu uchwały: w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 16 grudnia 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.
Nie zgłoszono innych uwag do porządku posiedzenia. Przeprowadzono głosowanie nad dodaniem
do porządku obrad dodatkowych punktów: 14 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 16 grudnia 2019r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019
– 2028,
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia
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. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad sesji.
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Wykaz oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o podpisaniu
protokołu XVI sesji, która odbyła się w dniu 16 grudnia 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 16 grudnia 2019r. Treść sprawozdania
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Dariusz Boberski zapytał, czy teren przy ulicy Dworcowej zostanie uporządkowany do
końca marca i w jakim zakresie.
Burmistrz Miasta Chodzieży odpowiedział, że teren będzie uporządkowany przez jego zarządcę
i zostanie wymieniony płot. Uporządkowanie tego terenu jest warunkiem wypłaty pieniędzy za
wykonane zadanie.
Radny Piotr Przybyłowski zapytał, dlaczego przy ulicy Mostowej
wyremontowanego przejścia dla pieszych i kiedy zostanie to zrobione.

nie

ma

jeszcze

Burmistrz Miasta Chodzieży odpowiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie, dlatego że Miasto
nie prowadzi tej inwestycji.
Ad. 5. Podjęcie uchwał.
a) Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok i omówiła
poprawki wniesione na posiedzeniu komisji.
Otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie zaakceptowania zgłoszonych poprawek: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem omówionej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2019r. oraz imienne
wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
b) Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019–2028.
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: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie radni w głosowaniu podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 14
głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
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Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2019r. oraz imienne
wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
c) Pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży ds. promocji i współpracy z organizacjami
pozarządowymi Maciej Strzeliński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr XVI/129/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 16 grudnia 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.
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,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2019r. oraz imienny
wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała o przekazaniu wniosku radnego
P. Przybyłowskiego do Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych.
Ad. 7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
Brak udzielonych odpowiedzi.
Ad. 8. Wolne wnioski i informacje.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała o dołączeniu do protokołu sesji
sprawozdania z pracy Przewodniczącej Rady w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik odniosła się do harmonogramu pracy Rady Miejskiej
w roku 2020, w którym przedstawiono propozycje terminów sesji Rady Miejskiej oraz terminy
posiedzeń komisji. Nie wniesiono uwag do omówionego harmonogramu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poprosiła przewodniczących komisji o przedstawienie
sprawozdań z pracy komisji w 2019 r.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Siodła złożyła sprawozdanie z pracy komisji w 2019 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Jeśko - Doręgowska
złożyła sprawozdanie z pracy komisji w 2019 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Michał Kozioł złożył sprawozdanie z pracy komisji
w 2019 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała o przekazaniu przez Radę Powiatu
petycji do rozpatrzenia według właściwości. Autorka petycji wnosi o zmianę przepisów prawa
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miejscowego – aby miejsca publiczne służące jako parkingi przed kościołami, cmentarzami oraz
szpitalami były nieodpłatne. W dniu 18 grudnia 2019 r. przekazano tę petycję przewodniczącej
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Kowalska poinformowała, że
podczas posiedzenia Komisji w dniu 20 grudnia 2019 r. petycję poddano wnikliwej analizie.
Odpowiedź na petycję zostanie przekazana do Biura Rady.
Radny Piotr Przybyłowski zadał pytanie Burmistrzowi Miasta Chodzieży, czy w związku z tym, że
rok 2020 jest rokiem samorządu terytorialnego, planowane są jakieś obchody.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Grusz odpowiedział, że planowane są uroczystości w Chodzieży ale
także udział w obchodach w Poznaniu i innych obchodach ogólnokrajowych. Poinformował
o Nadzwyczajnym Kongresie Samorządowym realizowanym przez Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, który odbędzie się 15 stycznia 2020 r. w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik złożyła osobom uczestniczącym
w posiedzeniu życzenia noworoczne. Na tym posiedzenie zakończono.
Sesję rozpoczęto o godz. 1400 a zakończono o godz. 1520.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Protokołowała:
/Mirosława Kutnik/
/Ewelina Żywicka/
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