Protokół Nr XXII/2020
XXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXII nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Poinformowała o zdalnym trybie
przeprowadzenia sesji, którego zarządzenie jest efektem ogłoszonego w kraju stanu epidemii
i wprowadzonych w związku z nim przepisów przywołanych w załączonym do niniejszego
protokołu zawiadomieniu. Następnie przypomniała, że obrady Rady Miejskiej są nagrywane
i transmitowane przez sieć Internet, a także wspomniała o wyznaczeniu przez Administratora
Danych - Burmistrza Miasta Chodzieży - Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik odczytała w porządku alfabetycznym nazwiska
radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Czternaścioro radnych potwierdziło swoją obecność,
w związku z czym Przewodnicząca Rady M. Kutnik stwierdziła, że osiągnięto quorum, przy którym
Rada może podejmować prawomocne uchwały. Nieobecny w tym momencie obrad był radny
Roman Wieczorek. W posiedzeniu w trybie zdalnym uczestniczyli także: Burmistrz Miasta
Chodzieży Jacek Gursz, Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz, radca prawny Dorota
Tomtas.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik zgłosiła dodatkowy projekt
uchwały - w sprawie przekazania skargi z dnia 3 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu - celem włączenia go do porządku obrad. Burmistrz Miasta
Chodzieży Jacek Gursz wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do porządku obrad. Radni
w drodze głosowania jednogłośnie przyjęli proponowaną zmianę do porządku obrad: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Tym samym przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2020 – 2028,
b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,
c) w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Chodzieży w rejonie ulic: 3 Maja i Leśnej,
e) w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Chodzieskiego Domu Kultury w nieruchomości,
f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chodzieży przy
ul. Tadeusza Kościuszki 19,
g) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
h) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
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w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
i) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
j) zmieniająca Uchwałę Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016r.
w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży,
k) w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży,
l) w sprawie przekazania skargi z dnia 3 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zakończenie obrad.
Wykaz oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3. Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2020 – 2028.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Radny Michał Kozioł poprosił o informację w sprawie zmiany w WPF związanej
z przebudową wiaduktu.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że zmieniona wartość wynika z odpowiedniego
przyporządkowania kwoty przeznaczonej na przebudowę wiaduktu po podpisaniu ostatniego
aneksu do umowy w tej sprawie.
Nie zgłoszono kolejnych pytań i uwag. Dyskusję zamknięto.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik stwierdziła, że w obradach uczestniczy piętnaścioro
radnych. Radni poprzez głosowanie podjęli decyzję w sprawie proponowanej uchwały: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/154/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Skarbnik Miasta R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski poprosił o informację
w sprawie zwiększenia o 310 000 zł wydatków na prace przy ul. Stefana Żeromskiego.
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Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że jest to kwota zagospodarowana w ramach
rewitalizacji.
Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski zapytał, czy w związku ze stanem wprowadzonym
na terenie kraju oraz jego prawnymi następstwami udało się uzyskać pozwolenia niezbędne do
prowadzenia przedmiotowych prac.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz potwierdził, że uzyskano niezbędne pozwolenia.
Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski zapytał, czy mimo wprowadzonego stanu epidemii
firma, która wygrała przetarg na wykonanie prac, podejmie się ich rozpoczęcia.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że prace zostały przydzielone odpowiednim firmom oraz
potwierdził, że mogą się w każdej chwili rozpocząć.
Wiceprzewodniczący D. Boberski zapytał, czy znane są informacje w zakresie zmian
terminów wykonania prac.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że w związku z brakiem pewności co do ustania epidemii
„będziemy reagować na bieżąco” - nie określono przesunięć w dotychczas zakładanych terminach
realizacji prac.
Radny Michał Kozioł poprosił o informacje w zakresie wyszczególnionych kwot
stanowiących zwiększenie wydatków przypisanych Mieszkaniowemu Zasobowi Gminy Miejskiej
Chodzież.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz powiedział, że w związku z dotychczasowymi przesunięciami
w budżecie wynikającymi z przebudowy wiaduktu skorzystano ze środków przypisanych MZGM
oraz MOPS. Aktualnie możliwe jest ponowne przeznaczenie określonych kwot na sprawną
działalność ww. jednostek.
Radny M. Kozioł poprosił o omówienie zmiany zwiększającej kwotę wydatków MOPS.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że zmiana wynika zarówno ze wspomnianego
działania związanego z przebudową wiaduktu, jak również ze zwiększenia kosztów pobytu
w Domu Pomocy Społecznej.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/155/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Głos zabrała radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska. Zapytała o rozwiązania dotyczące opłat
za wynajem lokalu w okresie epidemii.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że tę kwestię reguluje zarządzenie, w którym
umożliwia się obniżenie wysokości czynszu.
Następnie radny Ryszard Poznański stwierdził, że w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej powrót do wystarczających przychodów będzie czasochłonny, dlatego odroczenie
płatności nie jest adekwatną pomocą dla przedsiębiorców – należałoby podatek w tym okresie
zlikwidować lub obniżyć.
Powyższe stanowisko poparł Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski. Zwrócił także uwagę na
różne problemy przedsiębiorców wynikające z obecnej sytuacji w kraju – zależne od rodzaju
prowadzonej działalności. Zapytał, czy rozważa się inne działania mające wspierać przedsiębiorców
w zakresie należności z tytułu podatku od nieruchomości.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz stwierdził, że z perspektywy budżetu Gminy inne rozwiązania
byłyby bardzo niekorzystne.
Radna Joanna Drzewinska zapytała o możliwość indywidualnego ubiegania się o umorzenie
podatku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Przybyłowski zapytał, czy w przypadku
wprowadzenia sugerowanych umorzeń w zakresie podatków prawdopodobna jest konieczność
ograniczenia etatów w Urzędzie.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że całkowita rezygnacja z poboru podatków
doprowadziłby do ograniczenia działalności całej Gminy. Podkreślił, że wprowadzenie umorzeń na
taką skalę mogłoby mieć miejsce jedynie po otrzymaniu przez samorządy odpowiedniego wsparcia
finansowego od Rządu. Dodał, że cały czas istnieje możliwość indywidualnego odraczania,
umarzania i rozkładania na raty podatków – każde zgłoszenie w tej sprawie będzie dokładnie
analizowane. W obecnej sytuacji niemożliwa jest jednak całkowita rezygnacja z podatku od
nieruchomości.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/156/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży w rejonie ulic: 3 Maja i Leśnej, do którego uzasadnienia zgłosił poprawkę, zgodnie
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z którą zmiany mają umożliwić „wprowadzenie nowych terenów mieszkaniowych i usług”, a nie
„wprowadzenie nowych usług i produkcji”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Radny Wojciech Redziak zapytał, czy przyjęcie rozwiązań proponowanych w projekcie
może skutkować wycinką terenów zielonych na obszarze objętym planem.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że burmistrz ani rada gminy nie podejmują decyzji
w zakresie ingerencji w tereny zielone. Taki zamiar wymagałby opinii nadleśnictwa oraz zgłoszenia
do właściwego ministra.
Radna Ewa Siodła zapytała, czy teren stanowiący przejście od strony os. Leśne do Jeziora
Strzeleckiego miałoby zostać zamknięte dla ruchu pieszego na podstawie proponowanego planu.
Poprosiła także o informację, czy należące do objętego planem obszaru tereny Gminy Miejskiej
w Chodzieży już zostały sprzedane, czy odbędzie się przetarg w tej sprawie.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że nie planuje się zamknięcia ww. drogi ani zbycia
wspomnianych terenów. Ujęcie tego obszaru w projekcie stanowi wykorzystanie okazji do zmiany
jego funkcji.
Radny Ryszard Poznański zapytał, dlaczego planem nie objęto terenu prowadzącego do
drogi nr 11. Zauważył także, że ścieżki prowadzące do jeziora znajdują się częściowo na terenach
prywatnych – czy należy spodziewać się ich ogrodzenia, czy zostaną zachowane przejścia wzdłuż
brzegu jeziora? Jakie są plany względem objętych przystąpieniem terenów należących do Gminy
Miejskiej w Chodzieży? Czy będzie zmieniany teren przy ul. 3 Maja, na którym dotychczas
odbywały się różnego rodzaju imprezy?
Burmistrz Miasta J. Gursz podkreślił, że ujęcie w planie terenów należących do Gminy Miejskiej
w Chodzieży ma zwiększyć możliwości działania w przyszłości. Nie pojawiły się sygnały
o zamiarze ogrodzenia przejścia przy jeziorze przez właścicieli prywatnych działek. Plan nie
obejmuje obszaru w kierunku drogi nr 11 ponieważ nie zgłoszono takiej potrzeby, a teren nie należy
do Gminy.
Radny R. Poznański dodał, że atrakcyjność przedmiotowego terenu zwiększyłoby przygotowanie
kąpieliska na Jeziorze Strzeleckim, z czym zgodził się Burmistrz Miasta J. Gursz.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni przyjęli zgłoszoną poprawkę w uzasadnieniu do projektu
uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wyposażenie Chodzieskiego Domu Kultury w nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Radny Ryszard Poznański zwrócił uwagę na fakt nieujęcia w projekcie działki nr 3016,
którą również powinno się przekazać Chodzieskiemu Domowi Kultury. Wspomniał także
o wymagającym interwencji stanie technicznym muszli koncertowej przy ul. 3 Maja.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że wspomniana działka stanowi las, którego przekazanie
Chodzieskiemu Domowi Kultury byłoby nieuzasadnione i niewskazane. Jest to teren pozostający
pod opieką Miasta we współpracy z Nadleśnictwem.
Radny R. Poznański powiedział, że omawiane miejsce nie jest wyłącznie lasem, jako że istnieje tam
zabudowanie w postaci schodów oraz tarasu widokowego, które (pod odpowiednią opieką)
mogłyby znowu spełniać swoją pierwotną rolę.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o zgłoszonej przez autora poprawce do
projektu, która ma polegać na dopisaniu fragmentu „i § 2” w treści § 4. Radni w głosowaniu
zdecydowali o wprowadzeniu opisanej poprawki: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od
głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu
uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXII/158/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020
r. oraz imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Chodzieży przy ul. Tadeusza
Kościuszki 19.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska zapytała, dlaczego proponuje się przetarg ustny, a nie
ofertowy, oraz czy zgłosiła się do tej pory osoba zainteresowana lokalem.
Burmistrz Miasta J. Gursz zauważył, że większość przetargów na mieszkania/lokale miała
dotychczas formę przetargu ustnego nieograniczonego. Przetargi ofertowe ogranicza się do sytuacji,
w których istotne jest, aby Gmina miała wpływ na dalsze postępowanie ze sprzedaną
nieruchomością.
Wiceprzewodniczący Rady P. Przybyłowski zapytał, czy stan techniczny lokalu, którego
dotyczy projekt uchwały, będzie wymagał dodatkowych nakładów finansowych.
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Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że w lokalu „właściwie wszystko jest do wymiany”,
jednak jest on odpowiednio zabezpieczony.
Wiceprzewodniczący Rady P. Przybyłowski poprosił o podsumowanie, czy stan techniczny lokalu
nie stanowi zagrożenia.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że nie ma zagrożenia dla ludzi, ponieważ dokłada się
wszelkich starań aby w lokalu nikt nie przebywał.
Radny R. Poznański poprosił o informację o „wielkości lokalu”.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że powierzchnia lokalu to „około 70 metrów”.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni wyrazili opinię w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/159/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zgłosiła poprawkę w celu zmiany
sformułowania „Rada Miejska w Chodzieży uchwala : Regulaminu” na „Rada Miejska
w Chodzieży uchwala : Regulamin”.
Radna Ewa Siodła zwróciła uwagę na wymagające skorygowania formy wyrazów „uprzątanie”
i „mycie” w § 1 pkt 1 lit. c i d.
Wobec braku uwag ze strony radnych przyjęcie poprawek poddano głosowaniu en bloc:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o przystąpieniu do
rozpatrywania projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do projektu zgłoszono wcześniej
pisemnie poprawkę dotyczącą treści § 6. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Radna M. Jeśko-Doręgowska stwierdziła, że zamknięte z uwagi na ogłoszony stan epidemii
zakłady nie generują odpadów. Czy w związku z tym zmieniają się zasady dotyczące opłat za ich
wywóz?
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że firmy uiszczają opłaty za wywóz odpadów zgodnie
z zawartymi umowami, a ustawa wprowadzająca zasady na czas epidemii nie zwalnia ich z tego
obowiązku.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni w głosowaniu zaakceptowali zgłoszoną poprawkę do projektu uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Radni w głosowaniu wyrazili opinię w kwestii przyjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/161/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie, w którym radni wyrazili opinię w sprawie przedstawionego
projektu uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Podczas głosowania
nieobecny był radny Piotr Przybyłowski. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXII/162/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXI/153/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2016r. w sprawie Statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Radny R. Poznański poprosił o wyjaśnienie przedstawionej w projekcie propozycji
utworzenia stanowiska zastępcy dyrektora Biblioteki.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że utworzenie ww. stanowiska ma znaczenie praktyczne –
nie dotyczy zatrudnienia nowej osoby, tylko zmiany zakresu obowiązków jednego z pracowników
jednostki.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/163/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni w drodze głosowania podjęli decyzję w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/164/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła projekt uchwały
w sprawie przekazania skargi z dnia 3 marca 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Nie zgłoszono uwag. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie, w którym radni podjęli decyzję w sprawie proponowanej
uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXII/165/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 14 kwietnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Ad 4. Radna M. Jeśko-Doręgowska poprosiła Burmistrza o udzielenie informacji o pracach
związanych z przebudową wiaduktu przy ul. Jana Kochanowskiego, które miały zostać zakończone
w marcu br., oraz o inwestycji Spółki PKP na trasie kolejowej, której teren w dalszym ciągu
pozostaje „otwarty”, niezabezpieczony. Zapytała także o plany w zakresie zniesienia opłat za
parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w okresie epidemii.
Burmistrz Miasta J. Gursz stwierdził, że z uwagi na przebieg procesu legislacyjnego nie podjęto
działań mających znieść opłaty za parkowanie w okresie epidemii, natomiast strefa płatnych miejsc
parkingowych nie jest aktualnie kontrolowana. W kwestii prac PKP Burmistrz Miasta J. Gursz
poinformował, że Gmina nie przekazała dotychczas kwoty przeznaczonej na dofinansowanie
inwestycji po jej zakończeniu. Gmina nie ma możliwości ingerowania w prace na wspomnianym
terenie między dworcem a przejazdem kolejowym.
Radny Eugeniusz Pleśnierski zapytał o plany związane z usunięciem pozostałości
betonowego ogrodzenia w okolicy ww. przejazdu kolejowego.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że betonowy płot został już w całości usunięty – aktualnie
stawiany jest nowy. Wyraził również nadzieję na korzystne uporządkowanie przedmiotowego
terenu przez inwestora.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski zapytał, czy istnieje możliwość
pozyskania od Spółki PKP części niezagospodarowanego terenu w celu stworzenia nowych miejsc
parkingowych.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że o wspomniany teren stara się Powiat.
Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski zapytał, czy Gmina Miejska może również wystąpić z taką
propozycją.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że podejmie odpowiednie kroki w celu uzyskania
aktualnych informacji o przedmiotowym terenie.
Radna M. Jeśko-Doręgowska zapytała, czy w związku z obowiązkiem noszenia maseczek
ochronnych w przestrzeni publicznej przewiduje się przygotowanie miejsca w mieście
(np. automatu), w którym mieszkańcy mogliby się w nie zaopatrzyć.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że nie planuje się organizacji takiego miejsca, ponieważ
jest to „bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne”. Zauważył, że nie jest wymagane używanie
maseczek – usta i nos można zasłonić także szalikiem. Najważniejsze jest, aby mieszkańcy nie
opuszczali domów. Powszechne udostępnianie maseczek skutkować może np. niewłaściwym,
wielokrotnym używaniem maseczki przeznaczonej do jednorazowego użytku. To Państwo powinno
zapewnić mieszkańcom środki ochrony. Odpowiednie maseczki są potrzebne przede wszystkim
w szpitalach.
Radna M. Jeśko-Doręgowska podziękowała osobom, które w ramach wolontariatu szyją maseczki
i przekazują je instytucjom szczególnie potrzebującym tego rodzaju ochrony.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zachęciła komisje stałe Rady do podjęcia
niezbędnych prac w związku z możliwością prowadzenia posiedzeń w trybie zdalnym. Zwróciła się
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do radcy prawnego Doroty Tomtas z prośbą o podjęcie działań w związku z wymagającą
rozpatrzenia skargą mieszkańca – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oczekuje na stosowną opinię
aby podjąć odpowiednie kroki w tej sprawie. Komisja Rewizyjna powinna realizować zadania
związane z przekazaniem Radzie przez Burmistrza Miasta Chodzieży sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2019 rok. Następnie Przewodnicząca Rady M. Kutnik podziękowała osobom
angażującym się w działania społeczne mające na celu pomoc w walce z pandemią.
Burmistrz Miasta Chodzieży powiedział o nieefektywnym przepływie informacji w zakresie
liczby osób zakażonych. Wspomniał o zapowiadanej przez Rząd próbie „odmrażania gospodarki”
i prawdopodobnym związku tej decyzji z planowanymi wyborami prezydenckimi, które nie
powinny się odbyć w dotychczas wyznaczonym terminie tj. 10 maja br. Następnie omówił działania
podejmowane przez Gminę w ramach walki z pandemią - m.in. udzielanie pomocy odpowiednim
instytucjom. Podkreślił, w jak trudnej sytuacji budżetowej w wyniku pandemii znajdzie się Gmina.
Dotychczas wstrzymano wiele nowych, planowanych wcześniej inwestycji.

Brak kolejnych zgłoszeń.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
za uczestnictwo w sesji. Na tym posiedzenie zakończono.

Mirosława

Kutnik

podziękowała

Sesję rozpoczęto o godz. 915, a zakończono o godz. 1045.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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