Protokół Nr XXVIII/2020
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

W dniu 14 grudnia 2020 r. o godzinie 1400 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży
Mirosława Kutnik otworzyła XXVIII sesję Rady Miejskiej w Chodzieży.
Z uwagi na trwające zagrożenie związane z wirusem SARS-CoV-2 na sali sesyjnej obecna była
prowadząca posiedzenie Przewodnicząca Rady oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży
zapewniający obsługę techniczną sesji. Pozostali uczestnicy brali udział w posiedzeniu za pośrednictwem
aplikacji Zoom umożliwiającej komunikowanie się na odległość w czasie rzeczywistym.
W posiedzeniu wzięli udział: radni Rady Miejskiej w Chodzieży, Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz, Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz, radca prawny Bogdan Frąckowski,
Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież Iwona Szmyt.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik przypomniała o zasadach ochrony danych osobowych
obowiązujących podczas obrad. Następnie, w celu stwierdzenia quorum, odczytała nazwiska radnych
w kolejności alfabetycznej: 15 osób potwierdziło swoją obecność. W tej sytuacji Rada jest władna
podejmować prawomocne uchwały.
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad, w związku z czym posiedzenie przeprowadzono zgodnie
z porządkiem zaproponowanym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

W ramach punktu 3. ww. porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik
poinformowała o podpisaniu protokołu sesji Rady z dnia 30 listopada 2020 r. Protokół podpisał
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Boberski, który prowadził wówczas obrady. Radni nie
zgłosili uwag do protokołu.

Następnie, w punkcie 4., głos zabrał Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, który omówił treść
załączonego do niniejszego protokołu sprawozdania z działalności międzysesyjnej od sesji zwyczajnej,
która odbyła się w dniu 30 listopada 2020 r. W swojej wypowiedzi skomentował rozstrzygnięcie
Funduszu Inwestycji Samorządowych. Gmina Miejska w Chodzieży nie otrzymała wsparcia na
uzasadniony, zgodny z wytycznymi projekt. Niewielki odsetek dostępnej kwoty trafił do jednostek
w województwie wielkopolskim.
Głos zabrał radny Ryszard Poznański. Zapytał, czy znany jest już sposób podziału kolejnych środków
z Unii Europejskiej.
Burmistrz Miasta J. Gursz wyraził nadzieję, że środki unijne trafią głównie bezpośrednio do
poszczególnych regionów, a nie do Rządu, który rozdziela pieniądze „w sposób nieetyczny”. Nie są
jednak jeszcze znane szczegóły w tej sprawie – o wynikach kolejnych ustaleń Burmistrz będzie na
bieżąco informował.
Brak kolejnych pytań i zgłoszeń.
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W ramach punktu 5. Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz omówił projekt
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na
lata 2021–2028, wyszczególniając przesłanki, na których oparto prognozowane wartości dochodów
i wydatków. Poinformował także o konieczności uwzględnienia zmian w projekcie – zgłoszono je
pisemnie w formie autopoprawek, których treść załączono do niniejszego protokołu. Skarbnik Miasta
R. Federkiewicz odczytał również treść Uchwały Nr SO.0957/5/15/2020 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie opinii
o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Chodzieży.
Opinię załączono do niniejszego protokołu.
Następnie Skarbnik Miasta R. Federkiewicz przedstawił informacje zawarte w projekcie uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok. Wyświetlono wówczas prezentację, której treść
załączono do niniejszego protokołu. Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odczytał również treść projektu
uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok i poinformował
o zgłoszonych autopoprawkach do projektu, które wyszczególniono w piśmie załączonym do niniejszego
protokołu. Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odczytał treść Uchwały Nr SO.0952/5/15/2020 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie
opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Chodzieży na 2021 rok. Treść opinii
załączono do niniejszego protokołu.
Tym samym zrealizowano także punkt 6. porządku obrad.

W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży przedstawiła opinię Komisji w sprawie projektu uchwały
budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok, sformułowaną podczas posiedzenia w dniu
26 listopada 2020 r. Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Opinię Komisji Budżetu i Gospodarki, sformułowaną podczas posiedzenia w dniu 30 listopada 2020 r.,
przedstawił Przewodniczący Komisji Michał Kozioł. Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

W punkcie 8. głos zabrał Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz. Odnosząc się do opinii
wypracowanych przez Komisję Budżetu i Gospodarki oraz Komisję Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży podziękował za rozsądne podejście radnych do aktualnej
sytuacji. Podziękował także Skarbnikowi Miasta oraz jego współpracownikom za skonstruowanie
projektu budżetu mimo trudnych warunków - pełnych niepewności.

Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik przedstawiła propozycje radnych do
budżetu Gminy na 2021 rok, do których Burmistrz Miasta odniósł się w piśmie nr FPL.3020.1.2020
z dnia 16 listopada 2020 r. Treść pisma załączono do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono pytań i uwag w powyższej sprawie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad projektem budżetu Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł zapytał, czy w zaproponowanym
budżecie uwzględniono środki na pokrycie wkładu własnego w przypadku możliwości uzyskania
dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz powiedział, że w projekcie nie uwzględniono rezerwy na zadania
inwestycyjne - było to niemożliwe ze względu na brak nadwyżek. Być może wolne środki pojawią się po
rozliczeniu tegorocznego budżetu w roku 2021. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie byłoby
możliwe wykorzystanie tych środków. W omawianym projekcie wpisane są środki w ramach inwestycji
już zaplanowanych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł zapytał, czy w projekcie budżetu
zaplanowano rezerwę na bieżące potrzeby dotyczące prac remontowych w ramach modernizacji
jednostek.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz potwierdził, że w budżecie są zaplanowane rezerwowe środki na
działania jednostek oświatowych, a także dla poszczególnych jednostek zaplanowano określone kwoty na
remonty i bieżące utrzymanie pomieszczeń.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Boberski podkreślił satysfakcjonujący wynik
związany z planowanym zmniejszeniem kwoty zadłużenia Gminy. Podkreślił sukces, jakim będzie
zakończenie inwestycji w ramach rewitalizacji – szczególnie w obliczu mniejszych szans na
dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz niskiej kwoty wpływów wywołanych sytuacją w gospodarce
spowodowaną stanem pandemii. Zapytał, w jaki sposób te okoliczności wpłynęły na „ostrożność”
w przewidywaniu i planowaniu wartości w budżecie i Prognozie Finansowej na najbliższe lata. Czy
z uwagi na tę sytuację zrezygnowano z określonych inwestycji?
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona
na podstawie danych z GUS uwzględniających PKB na kolejne lata, dlatego nie założono drastycznego
spadku dochodów. Nie będzie zagrożona realizacja zaplanowanych zadań i przedsięwzięć Gminy, jeżeli
gospodarka będzie funkcjonowała na aktualnym poziomie. Nie można było jednak zaplanować w pełni
m.in. budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski odniósł się do wspomnianego źródła dochodów
w postaci sprzedaży gruntów – czy dotyczy to również obszaru między Chodzieskim Domem Kultury
a stacją paliw BP, który jest obecnie wykorzystywany jako parking?
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz powiedział, że nie zaplanowano sprzedaży gruntów w ww. obszarze.
Przewiduje się natomiast dochód z nieruchomości już gotowych do sprzedaży: przy ul. Świętokrzyskiej,
Zacisznej i Tadeusza Kościuszki. Zaznaczył, że kalkulacje dotyczące dochodów ze sprzedaży
nieruchomości są „ostrożne” - w Prognozie Finansowej nie przewiduje się ich znacznego wzrostu.
Wspomniany przez radnego obszar przy ul. Ujskiej nie jest gotowy do sprzedaży, dlatego nie został
w tych planach uwzględniony.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska zapytała,
czy planowana jest oferta dla dzieci na ferie zimowe w 2021 roku. Czy przewiduje się zmiany w budżecie
uwzględniające takie przedsięwzięcie?
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że w obliczu braku wyraźnej poprawy „sytuacji pandemicznej”
nie planuje się działań w związku z organizowaniem wypoczynku dla dzieci w czasie ferii zimowych.
Możliwość zgłaszania takich inicjatyw w ramach ogłoszonych konkursów mają natomiast
stowarzyszenia, których działania Gmina będzie wspierała.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki M. Jeśko-Doręgowska wspomniała o pracach
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chodzieży związanych z konkursem na mural. Czy Gmina zapewni
środki i wykonanie muralu po dokonaniu ostatecznego wyboru pracy konkursowej?
Burmistrz Miasta J. Gursz odpowiedział, że ze względu na brak technicznych możliwości prace nie będą
prowadzone w bieżącym roku – sprawą będzie można zająć się wiosną 2021 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł stwierdził, że epidemia wiąże się
z większą liczbą zadań dla samorządów i spadkiem wartości środków, którymi dysponują. Czy w tej
sytuacji jest prawdopodobne, że konieczne będzie wsparcie budżetu Gminy poprzez zaciągnięcie
kredytu?
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz odpowiedział, że nie jest brane pod uwagę takie działanie.
Zgromadzone środki zapewnią płynne działanie Gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł zwrócił uwagę na to, że koszty
ponoszone przez Gminę z tytułu gospodarowania odpadami przewyższają wpływy na ten cel. Czy przy
aktualnej stawce opłat pobieranych od mieszkańców Gmina będzie nadal „dopłacała do śmieci”?
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz potwierdził, że w zakresie gospodarki odpadami koszty przewyższają
dochody. Obowiązująca stawka opłat nie zapewnia wyrównania tych kwot.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł zapytał, czy w tej sytuacji nie należy wziąć
pod uwagę zmiany wysokości opłat.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że kwestia gospodarki odpadami będzie na bieżąco monitorowana,
a radni zostaną poinformowani w przypadku rozważania zmiany wysokości opłaty. Odnotowano
natomiast mniejsze wpływy od osób zobowiązanych do uiszczania opłat za odbiór śmieci, przez co
konieczne jest wysyłanie wielu upomnień. Ta kwestia szczególnie wymaga uwagi i podjęcia skutecznych
działań.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski. Zauważył, że na
budżet w zakresie gospodarki odpadami może mieć wpływ niezgodna ze stanem deklarowanym liczba
osób w gospodarstwach domowych. Zdarza się, że liczba osób zobowiązanych do opłat za wywóz
odpadów z danego gospodarstwa jest mniejsza, niż liczba osób, które w rzeczywistości te odpady
produkują. Czy będą prowadzone działania kontrolne w tym zakresie?
Burmistrz Miasta J. Gursz stwierdził, że im więcej osób unika opłat za produkowane przez siebie odpady,
tym większe koszty ponoszą osoby uiszczające opłaty, żeby system gospodarowania odpadami mógł
funkcjonować. Dodał, że w 2021 roku kwestia gospodarki odpadami będzie kompleksowo
przeanalizowana.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski powiedział o zapowiadanym przez Rząd
zwolnieniu z opłaty targowej oraz zwrocie wartości tej opłaty dla samorządów. Czy takie działania miały
miejsce?
Burmistrz Miasta J. Gursz stwierdził, że za słowami Premiera często nie idą zapowiedziane działania.
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz powiedział, że w projekcie budżetu opłata targowa jest uwzględniona
jako pobierana przez Urząd, ponieważ wspomniane działanie stanowi projekt, a nie obowiązujące prawo.
Burmistrz Miasta J. Gursz podsumował, że „źródłem prawa nas obowiązującego nie są konferencje
Premiera”.
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski zapytał o powód dwukrotnie wyższej
kwoty na transport publiczny. Czy wynika to z towarzyszącego pandemii zmniejszenia liczby osób
korzystających z komunikacji miejskiej?
Skarbnik Miasta R. Federkiewicz wyjaśnił, że kwota w projekcie budżetu na 2021 rok jest wynikiem
typowych kalkulacji, podczas gdy w 2020 roku była ona zaniżona z uwagi na rozliczenie wcześniejszego
dokapitalizowania MZK przy zakupie autobusów.
Brak kolejnych zgłoszeń. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zamknęła dyskusję nad
projektem budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok.

Realizując kolejny punkt porządku obrad przeprowadzono głosowanie, w którym radni
zaakceptowali zgłoszone autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021–2028: 15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie w drodze głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się za podjęciem uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021–2028,
z uwzględnieniem zaakceptowanych poprawek: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXVIII/213/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. oraz wykazy oddanych głosów stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.

W kolejnym głosowaniu radni zaakceptowali zgłoszone i omówione wcześniej autopoprawki do
projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok: 15 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie radni oddali głos w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok, z uwzględnieniem zaakceptowanych poprawek: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVIII/214/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. oraz wykazy oddanych głosów stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik podziękowała i pogratulowała Burmistrzowi oraz
Skarbnikowi Miasta za opracowanie projektów ww. uchwał.

Głos zabrała Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież Iwona Szmyt.
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2021-2025. Wymieniła przy tym
autopoprawki zgłoszone i omówione podczas przedsesyjnego posiedzenia komisji Rady.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł zwrócił uwagę na liczbę budynków,
których stan techniczny określono statusem „dostateczny”. Z przedstawionych informacji wynika,
że budynków w takim stanie jest najwięcej. Czy są to budynki, które mogą być efektywnie
wykorzystywane? Czy generują koszty po stronie MZGM?
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Dyrektor MZGM Chodzież I. Szmyt odpowiedziała, że status budynków określa się na podstawie
przeglądów wykonanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Budynki o statusie „dostatecznym”
są wykorzystywane – dopiero stan „zły” powoduje, że najemcom mogą zostać zaproponowane lokale
zamienne. Takie miejsca również są zaplanowane np. na sytuacje, w których remontowany lokal będzie
wymagał tymczasowego opróżnienia. Dyrektor I. Szmyt stwierdziła, że ogólny stan budynków uległ
wyraźnej poprawie, choć wymagają one dalszej uwagi i działań w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby
w wyniku kontroli m.in. instalacji, elewacji, dachu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik wspomniała o przyjętym wcześniej programie pomocy
osobom i rodzinom zagrożonym eksmisją. Zwróciła się do Dyrektor I. Szmyt z pytaniem, czy jest
zadowolona z jego realizacji.
Dyrektor I. Szmyt odpowiedziała, że nie jest zadowolona z realizacji wspomnianego programu, ponieważ
bardzo niewiele osób skorzystało z szansy uregulowania zaległości w opłatach. Jednocześnie podkreśliła,
że realizacja założonych w planie finansowym dochodów MZGM pozostaje na dobrym poziomie,
co świadczy o skutecznych działaniach egzekucyjnych.
Następnie Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
podczas posiedzenia w dniu 10 grudnia 2020 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł również poinformował o pozytywnym
zaopiniowaniu projekt przez Komisję.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie, w którym radni przyjęli wyszczególnione poprawki do ww. projektu
uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie radni zabrali głos w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę, z uwzględnieniem zaakceptowanych poprawek, podjęto
jednogłośnie.
Uchwała Nr XXVIII/215/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. oraz wykazy oddanych głosów stanowią
załączniki do niniejszego protokołu.

W punkcie 12. Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik poinformowała, że nie wpłynęły
interpelacje i zapytania radnych. Nie pojawiły się również odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
o których mowa w punkcie 13. porządku posiedzenia.

Następnie, w punkcie „Wolne wnioski i informacje”, Przewodnicząca Rady M. Kutnik
poinformowała o sformułowanym podczas posiedzenia komisji Rady w dniu 26 listopada 2020 r.
wniosku radnej Iwony Kostrzewy-Lewińskiej w sprawie uchylenia uchwały, na podstawie której
mieszkańcy zobowiązani są do uiszczania opłat za posiadanie psów. Wniosek uzasadniony jest
powszechnym ignorowaniem tego obowiązku przez właścicieli psów przy jednoczesnym braku służb
i środków, które pozwoliłyby na kontrolowanie tej kwestii przez Urząd. Przewodnicząca Rady M. Kutnik
poinformowała, że prośba została przekazana do Burmistrza Miasta Chodzieży i oczekuje na udzielenie
pisemnej odpowiedzi.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł, który zapowiedział
opracowanie planu pracy Komisji na kolejny rok, zachęcając radnych do zgłaszania swoich propozycji.
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Wiceprzewodniczący Rady D. Boberski poprosił radnych, aby nie rozłączali się od razu po
zakończeniu sesji, ponieważ chce odczytać wszystkim krótki komunikat.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik, w związku ze zbliżającymi się Świętami oraz Nowym
Rokiem, podsumowała mijający rok jako „rok kobiet”. Wspomniała o sukcesie Olgi Tokarczuk, której
twórczość w 2019 roku uznano poprzez przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Natomiast
w roku 2020 Honorowa Obywatelka Chodzieży p. Krystyna Miłobędzka otrzymała Poznańską Nagrodę
Literacką (Nagrodę im. Adama Mickiewicza). Ogłoszono także, że Agnieszka Holland przewodzić będzie
Europejskiej Akademii Filmowej, obejmując stanowisko jej prezydenta.
Przewodnicząca Rady M. Kutnik złożyła wszystkim życzenia, cytując słowa wspomnianej Noblistki.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Rady M. Kutnik zamknęła posiedzenie
o godzinie 1555, dziękując uczestnikom za pracę i uwagę.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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