Protokół Nr XXIV/2020
XXIV sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXIV sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Przywitała obecnych na sali uczestników
i obserwatorów obrad.
Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym, jednak z uwagi na trwające zagrożenie
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 podjęto odpowiednie działania w celu przestrzegania
zaleceń sanitarnych - m.in. zwiększono odstępy między stanowiskami radnych, a zapraszanych
gości poproszono o obserwowanie transmisji obrad w celu ograniczenia liczby osób obecnych
w tym samym pomieszczeniu.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik stwierdziła obecność 15 radnych. Osiągnięto quorum, przy
którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. Lista obecności stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli także: Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, Zastępca
Burmistrza Miasta Chodzieży Piotr Witkowski, Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław
Federkiewicz, radca prawny Bogdan Frąckowski, Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury
i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży Dawid Olejniczak, Zastępca Naczelnika
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży Szymon Zychla. Ponadto
na sali obecnych było dwoje pracowników Urzędu zapewniających techniczną obsługę sesji oraz
dwoje przedstawicieli mediów.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik 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 w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o wniosku
Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie wycofania z proponowanego porządku obrad projektu
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, oraz o zgłoszeniu przez Burmistrza
dodatkowych projektów uchwał:
1) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Chodzież w zakresie
współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Chodzież,
2) w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej
na wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla relacji lewoskrętnych do zjazdu publicznego
z drogi krajowej nr 11, zlokalizowanego w km 205+396 strona prawa w m.Chodzież.
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Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży Agnieszka
Kowalska zaproponowała włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi z dnia 6 maja 2020 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Chodzieży.
Brak innych uwag do porządku obrad.
Głosowanie w sprawie ww. zmian w porządku obrad przeprowadzono en bloc. Radni jednogłośnie
wyrazili zgodę na ich wprowadzenie: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Wykaz
oddanych głosów stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 25 maja 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze 2562
położonej w Chodzieży,
b) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży
przy ul. Leśnej 54A/3,
c) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży
przy ul. Strzeleckiej 8/6,
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze 575/3
położonej w Chodzieży w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich,
e) w sprawie nadania nazwy ulicy,
f) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
w Chodzieży,
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na lata 2020-2028,
h) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,
i) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Chodzież w zakresie
współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Chodzież,
j) w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotacji celowej
na wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla relacji lewoskrętnych do zjazdu publicznego
z drogi krajowej nr 11, zlokalizowanego w km 205+396 strona prawa w m.Chodzież,
k) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 maja 2020 r. na działalność Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie Gminy Miejskiej w Chodzieży – debata.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Chodzieży.
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10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży za rok 2019 oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu.
11. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży oraz opinii RIO o wniosku Komisji.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok,
b) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chodzieży za 2019 rok.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad sesji.

Ad 3. Przewodnicząca Rady M. Kutnik poinformowała o podpisaniu protokołu sesji Rady
Miejskiej w Chodzieży, która odbyła się w dniu 25 maja 2020 r. Radni nie wnieśli uwag
do protokołu.

Ad 4. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz omówił treść sprawozdania z działalności
od sesji zwyczajnej, która odbyła się w dniu 25 maja 2020 r. Zwrócił przy tym uwagę
na ograniczenie niektórych działań w Chodzieży z uwagi na trwające zagrożenie związane
z COVID-19. Poprosił także o przestrzeganie zasad higieny dla wspólnego bezpieczeństwa
mieszkańców. Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał radny Ryszard Poznański. Poprosił o informację w sprawie przygotowania
kąpielisk do sezonu letniego.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że nie ma problemu z zapewnieniem obecności
ratowników przy kąpieliskach – stanowiska zajmą również ratownicy z pływalni Delfin, która jest
aktualnie nieczynna z uwagi na stan pandemii. W kwestii „zaplecza technicznego” dodał,
że wykonano niezbędne przeglądy i drobne naprawy. Utrzymuje się także kontakt z Miejskim
Oddziałem WOPR w tym zakresie. Kąpieliska są gotowe na przyjęcie plażowiczów.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski stwierdził, że wielu
mieszkańców może być rozczarowanych z powodu niepodjęcia prac mających na celu budowę
ronda przy stacji paliw w ciągu drogi krajowej nr 11, która mogłaby zostać dofinansowana przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że rondo w miejscu dojazdu do DK 11
z ulicy Ujskiej znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo ruchu szczególnie w okresie letnim, jako
że jest to powszechnie uczęszczana trasa prowadząca nad morze. Poprosił Burmistrza o opisanie
przebiegu działań w tej sprawie.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że początki rozmów o przedmiotowym remoncie sięgają lat
2008/2009. W 2014 roku pojawiły się plany, kosztorysy i konkretne zobowiązania związane
z budową ronda (w tym dotyczące wkładu własnego Gminy). Zauważył jednak, że inwestycje
rządowe na obszarze północnej Wielkopolski są od wielu lat „bardzo mocno okrojone”. Stwierdził,
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że brak porozumienia w kwestii budowy ronda przy okazji zaplanowanych obecnie prac
remontowych na DK 11 spowoduje brak możliwości wykonania tej inwestycji przez najbliższe
„kilka lat”. Nie ma także możliwości zrealizowania planu wykonania ścieżki pieszo-rowerowej od
Chodzieskiego Domu Kultury „aż do Oleśnicy”. Podkreślił, że wykonanie w ramach prac GDDKiA
ronda jest inwestycją dużo bardziej potrzebną, niż remont nawierzchni na znajdującym się
w Chodzieży odcinku DK 11.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski zapytał, czy
w związku z problemami wielu firm, spowodowanymi stanem pandemii, stwierdzono opóźnienia
prac zaplanowanych w ramach rewitalizacji.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że jest zbyt wcześnie na stwierdzenie, że prace nie zostaną
wykonane w terminie. Spodziewano się, że inwestycje będą aktualnie na dalszym etapie, jednak
wyłącznie od Wykonawcy zależy odpowiednie ustalenie harmonogramu działań. „Zwracamy
uwagę na wszystkie przestoje”. Podkreślił, że istotne jest, aby mieszkańcy jak najkrócej
doświadczali niedogodności związanych z prowadzonymi inwestycjami.

Ad 5. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze 2562 położonej
w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.

Michał

Kozioł

poinformował

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata JeśkoDoręgowska poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Brak innych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 radnych
głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży przy ul. Leśnej
54A/3.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł poinformował, że Komisja
głosowała za podjęciem proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
powiedziała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni w drodze głosowania podjęli decyzję w sprawie podjęcia uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/175/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Chodzieży przy
ul. Strzeleckiej 8/6.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że Komisja
pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/176/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki o numerze 575/3 położonej w Chodzieży
w rejonie ul. Ofiar Gór Morzewskich.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że członkowie
Komisji głosowali za przyjęciem proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni w drodze głosowania podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/177/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Szymon Zychla przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. Zgodnie z decyzją
radnych, podjętą podczas posiedzenia komisji w dniu 25 czerwca 2020 r., zaproponowano nazwanie
ulicy Radosną.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł poinformował, że Komisja
zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
powiedziała, że wszyscy członkowie Komisji głosowali za przyjęciem proponowanej uchwały.
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 XXIV/178/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Szymon Zychla 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.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że wszyscy
członkowie Komisji zagłosowali za przyjęciem proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
powiedziała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni w drodze głosowania podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt II 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.
Brak pytań i uwag. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto. Podczas głosowania
nieobecna była radna Małgorzata Jeśko-Doręgowska.
Uchwała Nr XXIV/180/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt II 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.
Brak pytań i uwag. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto. Podczas głosowania nieobecna była radna
Małgorzata Jeśko-Doręgowska.
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Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Szymon Zychla przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
z Gminą Chodzież w zakresie współdziałania przy realizacji zadania polegającego
na wyznaczeniu aglomeracji Chodzież.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały. Zapytała, czy porozumienie zostanie podpisane przez
Burmistrza Miasta Chodzieży oraz Wójt Gminy Chodzież, co potwierdził Zastępca Naczelnika
Wydziału GK S. Zychla.
Brak innych pytań i uwag. Dyskusję zamknięto.
Radni podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały w drodze głosowania:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Szymon Zychla przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad dotacji celowej na wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla relacji
lewoskrętnych do zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 11, zlokalizowanego w km 205+396
strona prawa w m. Chodzież.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/183/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży
Agnieszka Kowalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 maja
2020 r. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży.
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Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/184/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 6. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik poinformowała o pismach
radnej Ewy Siodły z dnia 22 czerwca 2020 r. Radna złożyła w Urzędzie Miejskim w Chodzieży
w tym samym dniu 5 zapytań, 1 wniosek oraz 1 interpelację.

Ad 7. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała o odpowiedzi udzielonej
przez Burmistrza Miasta Chodzieży na zapytanie radnego Piotra Przybyłowskiego z dnia
24 kwietnia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży ogłosiła przerwę w obradach. Obrady
wstrzymano o godz. 1507 i wznowiono o godz. 1520.

Ad 8. Zastępca Burmistrza Miasta Chodzieży Piotr Witkowski, przedstawiając wybrane
treści w formie prezentacji multimedialnej, omówił informacje zawarte w Raporcie o stanie
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok. Treść prezentacji załączono do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła debatę nad Raportem.
Głos zabrała radna Joanna Drzewinska. Zwróciła uwagę na zmniejszającą się liczbę
mieszkańców Chodzieży. Zapytała o przyczynę tego zjawiska.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz powiedział o zjawisku wyludniania się miast powiatowych
(szczególnie tych oddalonych od metropolii) – nie dotyczy ono wyłącznie Chodzieży. Za jedną
z przyczyn uznał brak terenów inwestycyjnych – m.in. w zakresie usług, produkcji, jak również
terenów pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Stwierdził natomiast, że prowadzone
i planowane inwestycje obejmujące budowę mieszkań świadczą o „postępie” w tej dziedzinie,
będącym efektem starań samorządu o „aktywizację” odpowiednich terenów. Brak przyrostu
mieszkańców wiąże się bowiem z niedoborem mieszkań, które mogliby zajmować. Brak miejsc do
inwestycji wiąże się także z ograniczoną liczbą miejsc pracy, co również stanowi przyczynę
opuszczania Chodzieży przez mieszkańców. Jest to powszechny problem towarzyszący tzw.
„gminom obwarzankowym”.
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Radny Wojciech Redziak zapytał, dlaczego w pracach związanych z rewitalizacją
ul. Stefana Żeromskiego nie ujęto również obszaru między ul. Jagiellońską i Bosą. Poprosił także
o informację w sprawie drugiego etapu projektu Mobilność.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz poinformował, że ul. Stefana Żeromskiego jest w zarządzie
Powiatu. Jednocześnie nieujęcie ul. Stefana Żeromskiego w projekcie wynikało z obostrzeń
dotyczących powierzchni objętej planowanym remontem. Z perspektywy Gminy ważniejsze było
uwzględnienie w pracach ulicy Strzeleckiej. Dodał, że zwrócono się do Powiatu zarówno w sprawie
ul. Stefana Żeromskiego, jak i ul. Tadeusza Kościuszki oraz Dworcowej – wymagających
natychmiastowego podjęcia działań związanych z remontem jezdni przy okazji rewitalizacji
sąsiadującego z nimi parku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży D. Boberski określił Raport jako
dokument przygotowany dobrze i ciekawie. Stwierdził, że potrzebne jest odpowiednie działanie
lokalnych mediów, które pozwoliłoby jak najliczniejszemu gronu mieszkańców zapoznać się
z zawartymi w nim informacjami. Dzięki temu zwiększyłaby się świadomość ludzi w zakresie
liczby i skali prowadzonych w Mieście działań i inwestycji na rzecz bezpieczeństwa i komfortu
mieszkańców, które nie zawsze są widoczne (np. prace w obrębie sieci wodociągowej, kanalizacji
deszczowej). Podkreślił także, że większość środków przeznaczanych na inwestycje pochodzi
ze źródeł zewnętrznych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik stwierdziła, że Raport został
przygotowany w sposób rzetelny i przejrzysty. Odniosła się do treści opisujących gospodarkę
zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej w Chodzieży. W obliczu ograniczonych możliwości
budowy nowych lokali mieszkalnych należy podkreślić sukcesy odnoszone w ramach działalności
MZGM Chodzież. Podsumowała także zrealizowany Program profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) i wyraziła nadzieję na jego kontynuację. Powiedziała też
o utworzeniu i działaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chodzieży, której aktywność wspiera
Koordynator – radna Rady Miejskiej w Chodzieży Małgorzata Jeśko-Doręgowska.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży P. Przybyłowski powiedział o potrzebie
ułatwienia seniorom korzystania z rowerów miejskich – Chromków. Czy i dlaczego nie
wprowadzono zmian w tym zakresie? Następnie radny zwrócił uwagę na termin zakończenia
Programu pomocy de minimis (30 czerwca 2021 r.) oraz brak wyraźnych efektów jego przyjęcia.
Z jakiego powodu przedsiębiorcy nie skorzystali z oferowanych możliwości? Radny
P. Przybyłowski wspomniał także o oczekiwaniach mieszkańców w sprawie wspierania działań
mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, w tym dofinansowania wymiany
pieców.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz poinformował, że system, w ramach którego działają
Chromki, współpracuje ze smartfonami i nie ma możliwości zmiany tego wymogu. Program
pomocy deminimis został wdrożony w okresie zainteresowania konkretnej firmy inwestycją
w Chodzieży, jednak z uwagi na chęć wspierania przedsiębiorców planuje się dalsze zapewnienie
możliwości uzyskania pomocy poprzez przedłużenie okresu obowiązywania Programu. Następnie
Burmistrz Miasta J. Gursz podkreślił, że możliwości związane z ograniczaniem zanieczyszczania
powietrza są bezpośrednio zależne od Rządu, który decyduje i wyznacza kierunek oraz skalę
działań („cele i trendy”). Ocenił program Rządu w tym zakresie jako niedopracowany
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i niezrozumiały dla mieszkańców, którzy nie korzystają z niego m.in. w uwagi na skomplikowaną
procedurę wnioskowania. Burmistrz Miasta J. Gursz poinformował o zwróceniu się do właściwego
ministra w sprawie możliwości podjęcia działań w przedmiotowej sprawie przez samorządy – pod
warunkiem otrzymania na ten cel środków z budżetu Państwa.
Radna Agnieszka Kowalska również wyraziła uznanie dla autora Raportu. Poprosiła
o informację o przebiegu prac nad aplikacją Mobilny Asystent Turystyczny.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że prace nad wdrożeniem aplikacji został wstrzymane
na skutek pandemii. Aktualnie przygotowywane są kolejne „punkty”, które mają być dostępne
w aplikacji. Istnieje już wersja testowa. Aplikacja, w sprzyjających warunkach, powinna być
gotowa jesienią.
Radna A. Kowalska wspomniała także o działaniach w ramach likwidowania barier
architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Czy planuje się przebudowę budynku
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży w tym zakresie? Czy planuje się wdrażanie
odpowiednich rozwiązań również w innych budynkach użyteczności publicznej?
Burmistrz Miasta J. Gursz stwierdził, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie będzie możliwe
w późniejszym okresie, po ocenie strat finansowych i gospodarczych wywołanych pandemią
koronawirusa.
Brak kolejnych zgłoszeń. Debatę zamknięto.

Ad 9. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik przedstawiła projekt
uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Chodzieży. Zaproponowała,
aby udzielić Burmistrzowi wotum zaufania.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
przedstawionym projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej treści
uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Jednogłośnie udzielono
Burmistrzowi Miasta Chodzieży wotum zaufania za 2019 rok.
Uchwała Nr XXIV/185/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 10. Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz omówił treść sprawozdania
finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki, przedstawiając wybrane
informacje w formie prezentacji multimedialnej. Treść prezentacji załączono do niniejszego
protokołu.
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Następnie
Skarbnik
Miasta
R.
Federkiewicz
odczytał
treść
Uchwały
Nr SO.0954/33/15/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. Treść
Uchwały załączono do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik podziękowała za „rzetelne i przejrzyste”
przedstawienie ww. informacji.

Ad 11. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła
odczytała treść:
1)Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży w sprawie wykonania budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chodzieży,
2)Uchwały Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2020 roku
w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chodzieży absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok,
3)Uchwały Nr SO.0955/18/15/Pi/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Chodzieży o udzielenie Burmistrzowi Miasta Chodzieży absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok.

Ad 12. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad
sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za 2019 rok.
Głos zabrał radny Michał Kozioł. Podkreślił sukces, jakim jest zrealizowanie „prawie w stu
procentach” zaplanowanych dochodów. Zapytał, czy w sprawozdaniu stwierdzono występowanie
na koniec roku zobowiązań wymagalnych.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
W sprawozdaniu zawarto informację o zobowiązaniach bieżących z tytułu m.in. wynagrodzeń
i zużycia energii elektrycznej.
Radny Michał Kozioł zapytał, czy podejmowano działania mające na celu zmniejszenie
kwoty należności wymagalnych.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że nieustannie podejmuje się odpowiednie
działania – wystosowywane są wezwania do zapłaty, sprawy kieruje się do komornika lub urzędu
skarbowego w celu egzekucji należności. Wspomniana przez radnego kwota wynika z kumulacji
należności i odsetek od osób, które ich nie uregulowały mimo podjęcia ww. działań.
Radny M. Kozioł w odniesieniu do kwoty zadłużenia Gminy zapytał, czy w 2019 roku
renegocjowano wysokość jego oprocentowania.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz poinformował o złożeniu do właściwego banku wniosku
dotyczącego refinansowania kredytu, ale nie otrzymano odpowiedzi z ofertą w tej sprawie. Można
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jednak mieć nadzieję na obniżenie oprocentowania kredytu w stopniu pozwalającym na jego dalsze
„spokojne spłacanie” bez potrzeby szukania innej oferty.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski. Odniósł
się do pozytywnego zaopiniowania wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, a także wspomniał
o kwocie zadłużenia, porównując ją z kwotą „sprzed trzynastu lat” oraz nakładami finansowymi
przeznaczonymi przez ten czas na inwestycje i rozwój Miasta – m.in. w ramach rewitalizacji. „Jest
to najniższa wartość kredytu w historii”.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik zwróciła również uwagę na zależność między dochodami
a zadłużeniem.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.

Ad 13. Skarbnik Miasta Chodzieży R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej w Chodzieży za 2019 rok.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży Michał Kozioł
przedstawił opinię Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Chodzieży w przedmiotowej
sprawie, wypracowaną podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2020 r. Treść opinii stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Chodzieży Małgorzata Jeśko-Doręgowska przedstawiła opinię Komisji Edukacji, Kultury
i Spraw Społecznych z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej
w Chodzieży za rok 2019. Treść opinii załączono do niniejszego protokołu.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 osób głosowało
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. wraz
z imiennym wykazem oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Skarbnik Miasta R. Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Miasta Chodzieży za 2019 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni podjęli decyzję w sprawie proponowanej uchwały: 15 osób
głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Jednogłośnie udzielono absolutorium
Burmistrzowi Miasta Chodzieży z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży
za 2019 rok.
Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2020 r. wraz
z imiennym wykazem oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik pogratulowała Burmistrzowi Miasta, a także
podziękowała osobom odpowiedzialnym za opracowanie i przygotowanie materiałów na sesję.
Ad 14. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz podkreślił, że absolutorium dla Burmistrza
jest efektem pracy wielu osób realizujących zadania Gminy. Podziękował za tę pracę.
Brak kolejnych zgłoszeń.

Ad 15. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik podziękowała
za udział w sesji. Sesję rozpoczęto o godz. 1400, a zakończono o godz. 1735.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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