Protokół Nr XXIX/2020
XXIX sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Ze względu 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, XXIX sesję Rady
Miejskiej w Chodzieży 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 osiągnięto
quorum, przy którym Rada może podejmować prawomocne uchwały. W posiedzeniu uczestniczyli
również: Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz, Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław
Federkiewicz, Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego
w Chodzieży Anita Jasińska, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miejskiego w Chodzieży Szymon Zychla.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży D. Boberski poinformował o
zgłoszonym przez Burmistrza Miasta Chodzieży dodatkowym projekcie uchwały - w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020-2028.
Nie zgłoszono innych uwag do proponowanego porządku obrad.
Radni w drodze głosowania wyrazili zgodę na wprowadzenie przedstawionej zmiany do
porządku obrad: 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 14 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Chodzieży.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej polegającego na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego
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domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych
umysłowo typ B,
b) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Chodzieskiego Domu Kultury,
c) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży
w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej,
d) w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Chodzieży",
e) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2021",
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży
na lata 2020-2028,
g) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2020 rok,
h) w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży
na 2021 rok.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Chodzieży w 2020 roku.
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 14 grudnia 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 14 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nie zgłoszono pytań i uwag.
Ad 5. Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie
powierzenia Gminie Dąbie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego
na prowadzeniu całodobowego ośrodka wsparcia – środowiskowego domu samopomocy dla
osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Joanna Drzewinska
poinformowała, że w podczas posiedzenia w dniu 30 grudnia 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.
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Nie zgłoszono pytań i uwag. Przeprowadzono głosowanie, w którym radni podjęli decyzję
w sprawie proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę
podjęto.
Uchwała Nr XXIX/216/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Anita Jasińska przedstawiła
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Chodzieskiego Domu Kultury.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski wspomniał o dyskusji nad projektem
przeprowadzonej podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki J. Drzewinska poinformowała,
że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
powiedziała, że projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
Brak innych zgłoszeń.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 12 głosów
za, 2 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Anita Jasińska przedstawiła
projekt II uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Chodzieży w rejonie ulic: Topolowej i Młyńskiej. Wymieniła także konieczność wprowadzenia
autopoprawek dotyczących brakujących odstępów między wyrazami, poprawy zapisu określeń:
„gospodarczo-garażowy” i „ceglastoczerwony”, a także skorygowanie w uzasadnieniu do uchwały
nazw Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz Urzędu Miejskiego w Chodzieży.
Brak zgłoszeń do dyskusji.
W drodze głosowania Rada przyjęła wymienione autopoprawki: 13 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały
z uwzględnieniem wskazanych zmian: 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwałę podjęto. Podczas głosowań nieobecny był radny Michał Kozioł.
Uchwała Nr XXIX/218/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Szymon Zychla przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta
Chodzieży".
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski wspomniał o zgłoszonej podczas
posiedzenia komisji uwadze, którą traktuje się jako autopoprawkę do uzasadnienia ww. projektu
uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki J. Drzewinska poinformowała,
że Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
powiedziała, że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Brak innych pytań i uwag.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia omówionej podczas posiedzenia komisji
autopoprawki do projektu uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXIX/219/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej S. Zychla przedstawił projekt
uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży na rok 2021".
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki J. Drzewinska poinformowała,
że Komisja rekomenduje Radzie podjęcie proponowanej uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska
powiedziała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie omówiony projekt uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 14 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXIX/220/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
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Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz przedstawił wprowadzony dodatkowo
do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2020-2028.
Brak pytań i uwag.
Radni podjęli decyzję w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały: 14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXIX/221/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 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.
Brak pytań i uwag.
Radni w drodze głosowania podjęli decyzję w sprawie przyjęcia ww. projektu uchwały:
14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXIX/222/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski przedstawił projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok.
Wspomniał o wskazanych podczas wspólnego posiedzenia komisji autopoprawkach do planu pracy
Komisji Budżetu i Gospodarki.
Innych uwag nie zgłoszono.
W drodze głosowania radni zatwierdzili omówione podczas posiedzenia komisji
autopoprawki do projektu uchwały: 14 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad podjęciem proponowanej uchwały: 14 głosów
za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXIX/223/2020 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz
imienny wykaz oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad 6. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski poinformował o przedłożeniu
Radzie Miejskiej sprawozdania z pracy w 2020 r. Komisji Budżetu i Gospodarki oraz sprawozdania
z pracy w 2020 r. Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Sprawozdania opracowali
Przewodniczący komisji.
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Ad 7. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski stwierdził, że nie wpłynęły
interpelacje i zapytania. Tym samym nie wpłynęły także odpowiedzi, których dotyczy punkt
8 porządku obrad.

Ad 9. Głos zabrał Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz. Powiedział, że 2020 rok był
pełen wyzwań, które wymagały szczególnej opieki samorządu nad mieszkańcami. Podziękował
za wszelkie przejawy wsparcia, współpracę. Na nadchodzący rok życzył zdrowia i szeroko
rozumianej normalności. Wyraził nadzieję na przywrócenie w 2021 roku prawdziwej
samorządności, w której samorząd dla Rządu nie jest wrogiem, którym chce się zawładnąć.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski również skierował do wszystkich
życzenia: zdrowia, spokoju oraz wyrozumiałości i cierpliwości, z nadzieją na to, że nadchodzący
rok będzie odmienny i wspaniały. Życzył także decyzji przynoszących sukcesy zarówno w życiu
osobistym, jak i dla całego Miasta.

Ad 10. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Dariusz Boberski zamknął
posiedzenie o godz. 1450.
W dniu 4 stycznia 2020 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik
złożyła pismo informujące o przyczynie nieobecności podczas sesji w dniu 30 grudnia 2020 r.

Obrady prowadził:
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Dariusz Boberski/

/Alicja Krupa/

6

