Protokół Nr XXVII/2020
XXVII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 listopada 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
Z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Rady Miejskiej w Chodzieży p. Mirosławy
Kutnik, na podstawie § 27 Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2018 r. poz.
6200) oraz Uchwały Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Chodzieży VIII kadencji, posiedzenie prowadził
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski, który otworzył posiedzenie
o godz. 1400.
W związku ze środkami bezpieczeństwa wynikającymi z zapobiegania zwiększaniu się
liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. Na sali sesyjnej
podczas posiedzenia przebywał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży oraz pracownik
Urzędu Miejskiego zapewniający techniczną obsługę posiedzenia. Pozostali uczestnicy korzystali
z połączenia poprzez system wideokonferencji (Zoom Video Communications).
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski przypomniał o podstawie prawnej
nagrywania oraz transmitowania obrad a także o udostępnianiu nagrań z posiedzeń w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz zasadach przetwarzania danych osobowych. Następnie odczytał
w porządku alfabetycznym nazwiska radnych Rady Miejskiej w Chodzieży. Czternaścioro radnych
potwierdziło swoją obecność. Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski stwierdził, że Rada może
podejmować prawomocne uchwały (osiągnięto quorum). W posiedzeniu uczestniczyli również:
Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz,
radca prawny Bogdan Frąckowski.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży D. Boberski poinformował o
zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Chodzieży dodatkowych projektach uchwał:
1) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Chodzież,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2020-2028,
3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok.
Nie zgłoszono innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Radni w drodze głosowania wyrazili zgodę na wprowadzenie przedstawionych zmian do porządku
obrad posiedzenia: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Tym samym przyjęto
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja o podpisaniu protokołu sesji odbytej w dniu 26 października 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku
szkolnym 2019/2020.
6. Podjęcie uchwał:
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a) w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2021 rok”,
b) w sprawie: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020 – 2035,
c) 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 2021,
d) w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Chodzież,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata
2020-2028,
f) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad sesji.
Wykaz oddanych głosów w sprawie zmiany porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ad 3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski poinformował o podpisaniu
protokołu sesji odbytej w dniu 26 października 2020 r. Nie wniesiono uwag do protokołu.
Ad 4. Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz omówił treść sprawozdania z działalności
od sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Chodzieży, która odbyła się w dniu 26 października 2020 r.
Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał radny Wojciech Redziak. Nawiązując do wspomnianej konieczności wycięcia
uszkodzonych podczas nawałnicy sosen zapytał, czy planuje się zadrzewienie miejsca, w którym
stanowią one obecnie istotną dla mieszkańców barierę chroniącą przed hałasem z drogi krajowej
nr 11.
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że nie ma planu zadrzewienia miejsc, z których zostaną
wycięte sosny – zgodnie z informacją od Nadleśnictwa wolna przestrzeń zostanie naturalnie
uzupełniona przez „drugie piętro” roślinności. Podkreślił, że nie zostaną usunięte wszystkie sosny,
a jedynie te nieodwracalnie uszkodzone. Pozostaną także drzewa liściaste.
Radny Michał Kozioł zapytał o sytuację w gminnych jednostkach w związku z COVID-19
– czy są problemy z brakami w kadrze wywołanymi nieobecnością pracowników chorych lub
przebywających na kwarantannie?
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że sprawdza się stosowany dotychczas w jednostkach system
zastępstw, dzięki czemu zachowana jest ciągłość wykonywania zadań mimo zachorowań wśród
pracowników.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Przybyłowski zapytał o przebieg i koszt prac
remontowych w Szkole Podstawowej nr 1, sposób udzielania pomocy seniorom w związku
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z epidemią oraz szanse na zmodyfikowanie umowy z Wojewodą w taki sposób, aby zakupy dla
seniorów były sfinansowane.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że koszt remontów w obu budynkach Szkoły to ok. 100 tys.
zł zapewnionych wcześniej w budżecie. Mimo trudnej sytuacji finansowej samorządu podjęto
decyzję o przeprowadzeniu zaplanowanych prac w związku z powrotem uczniów do nauki w trybie
zdalnym. Prace mają być zakończone w bieżącym roku. W kwestii umowy z Wojewodą Burmistrz
Miasta stwierdził, że nie zanosi się na modyfikację programu ze strony Rządu i nie planuje się
rozmów z Wojewodą w tej sprawie. W Chodzieży pomoc udzielana jest osobom, które
telefonicznie zgłoszą taką potrzebę – nie tylko seniorom. W akcję angażują się członkowie ZHP,
OSP i różnych grup młodzieżowych. Wolontariusze wykonują takie czynności jak zrobienie
zakupów, czy wyprowadzenie na spacer psa mieszkającego z rodziną objętą kwarantanną.
Nie zgłoszono kolejnych pytań i uwag.
Ad 5. Burmistrz Miasta Chodzieży omówił przedłożoną Radzie Miejskiej w Chodzieży
informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej w Chodzieży w roku szkolnym
2019/2020. Wyświetlono przy tym graficzne odwzorowanie danych, które załączono do niniejszego
protokołu.
Brak pytań i uwag.
Ad 6. Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Chodzieży na 2021 rok”.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Michał Kozioł poinformował, że w podczas
posiedzenia w dniu 26 listopada 2020 r. Komisja zaopiniowała omówiony projekt uchwały
pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata JeśkoDoręgowska powiedziała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Nie zgłoszono pytań i uwag. Przeprowadzono głosowanie, w którym radni podjęli decyzję
w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt III uchwały w sprawie: Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
Miejskiej w Chodzieży na lata 2020 – 2035.
Brak zgłoszeń w dyskusji.
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Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz 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 2021. Wspomniał przy tym o konieczności
wprowadzenia w treści uchwały poprawki polegającej na uzupełnieniu w zapisie podstawy prawnej
zmiany w ustawie o samorządzie gminnym.
Radna Ewa Siodła poprosiła o przedstawienie aktualnej podstawy prawnej.
Burmistrz Miasta J. Gursz opisał zmianę dotyczącą zapisu pozycji zmienionej ustawy w Dzienniku
Ustaw.
Brak kolejnych zgłoszeń.
Przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały z uwzględnieniem
wskazanej zmiany: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXVII/209/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic Aglomeracji Chodzież.
Brak pytań i uwag.
Radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXVII/210/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020-2028.
Brak pytań i uwag.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały:
14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
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Uchwała Nr XXVII/211/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok.
Radny Michał Kozioł zapytał o źródło dotacji dla Chodzieskiego Domu Kultury.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że zmiana dotyczy zwiększenia kwoty
dotacji przekazywanej instytucji kultury przez Gminę Miejską w Chodzieży. Celem zwiększenia
dotacji jest m.in. umożliwienie wykonania prac związanych z planowanym przyłączeniem jednostki
do Miejskiej Energetyki Cieplnej.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały: 14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXVII/212/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad 7. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski poinformował o zapytaniu oraz
wnioskach złożonych przez radnego Ryszarda Poznańskiego, które zostały przekazane radnym do
wiadomości drogą elektroniczną.
Ad 8. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski powiedział, że Burmistrz Miasta
Chodzieży udzielił odpowiedzi na ww. pisma radnego R. Poznańskiego. Radni otrzymali ich treść
również w formie elektronicznej.
Ad 9. Nie zgłoszono dodatkowych informacji.
Ad 10. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski zamknął
posiedzenie o godz. 1450.
W dniu 7 grudnia 2020 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik
złożyła pismo informujące o powodach nieobecności podczas sesji w dniu 30 listopada 2020 r.

Obrady prowadził:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Dariusz Boberski/

/Alicja Krupa/
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