Protokół Nr XXX/2021
XXX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

XXX nadzwyczajną sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik. Przywitała uczestników posiedzenia.
Z uwagi na trwające zagrożenie rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 sesja odbyła się
w trybie zdalnym - przy użyciu aplikacji Zoom. W sali sesyjnej obecna była Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Chodzieży zapewniający
techniczną obsługę sesji. W trakcie posiedzenia na czas dyskusji w sprawie jednego z przedłożonych
projektów uchwał w sali pojawiła się także Dorota Tomtas – radca prawny.
W posiedzeniu uczestniczyli: radni Rady Miejskiej w Chodzieży, Burmistrz Miasta Chodzieży
Jacek Gursz, Skarbnik Miasta Chodzieży Radosław Federkiewicz.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława Kutnik przypomniała, że obrady Rady Miejskiej
są nagrywane i transmitowane przez sieć Internet. Następnie, w celu stwierdzenia kworum, odczytała
nazwiska radnych. Swoją obecność potwierdziło 14 osób, zatem osiągnięto quorum, przy którym Rada
może podejmować prawomocne uchwały. Podczas posiedzenia nieobecny był radny Michał Kozioł.
Nie zgłoszono uwag do porządku obrad zawartego w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, które
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży
położonych przy ulicy Młyńskiej 3 na czas oznaczony powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. Wyjaśnił, że proponowana
uchwała dotyczy możliwości pozyskania środków z funduszu Unii Europejskiej, które Miejski Zakład
Komunikacji przeznaczyłby na zakup autobusów elektrycznych.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Przybyłowski. Zapytał, czy zakupiona
w ramach projektu ładowarka do pojazdów elektrycznych byłaby wykorzystywana jedynie do zasilania
autobusów miejskich, czy byłaby dostępna również do użytku „komercyjnego”.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz poinformował, że projekt nie zakłada komercyjnego przeznaczenia
ładowarki. Ponadto nie pojawiły się dotychczas sygnały zainteresowania taką możliwością ze strony
mieszkańców i osób odwiedzających Chodzież. Z tego powodu nie planuje się również na najbliższy czas
budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych.
Głos zabrał radny Ryszard Poznański. Zwrócił uwagę na brak rozróżnienia budynków
na załączonej do projektu uchwały mapie – wymieniono je natomiast w treści.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz zauważył, że projekt uchwały musiał być przygotowany w krótkim
czasie – nie oznaczono w załączniku budynków, jednak numery działek są prawidłowe i zgodne z tymi
wskazanymi w Uchwale z 2014 r., do której odnosi się omawiany projekt.
Radny R. Poznański powiedział o „niebezpiecznej sytuacji” wynikającej z zamknięcia przejazdu
w obszarze ulic Buczkowskiej i Młyńskiej. Mieszkańcy jeżdżą skrótem – przez teren MZK (plac
manewrowy). Nie jest tam wyraźnie oznaczone pierwszeństwo przejazdu, co może stanowić zagrożenie.
Należy tę sytuację uporządkować - udrożnić przejazd.
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Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz powiedział, że zgłosi tę sprawę do MZK i MZGM, aby podjęte
zostały działania zmierzające do uporządkowania możliwości przejazdu we wskazanym obszarze.
Radny R. Poznański dodał, że w tytule proponowanej uchwały powinno być zaznaczone,
że wynajem dotyczy MZK, a fragment „oraz wyrażenia zgody” zastąpiony słowami „i wyrażenia zgody”.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik stwierdziła, że spójniki „i” i „oraz” mają jednakowe
znaczenie.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że zaproponowana zmiana wymaga konsultacji z radcą prawnym.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik ogłosiła przerwę, która
trwała od godz. 1012 do godz. 1040.
Przed kontynuowaniem obrad Przewodnicząca Rady M. Kutnik ponownie sprawdziła obecność – zgłosiło
się 13 radnych. Osiągnięto quorum. W dalszej części posiedzenia nieobecni byli radni: Małgorzata JeśkoDoręgowska, Michał Kozioł.
Głos zabrała Dorota Tomtas – radca prawny. Stwierdziła, że wniosek radnego R. Poznańskiego
może zostać uwzględniony w taki sposób, że w § 1 ust. 1 dodane zostanie stwierdzenie „dla Miejskiego
Zakładu Komunikacji Spółka z o.o.”. Proponowane brzmienie przedmiotowego fragmentu odczytała
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik.
Nie zgłoszono innych uwag. Radny R. Poznański zaakceptował uwzględnienie wniosku w ww. formie.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Boberski poprosił o potwierdzenie prawnej
możliwości zmiany okresu wynajmu z „czasu nieokreślonego” na 20 lat.
Radca prawny Dorota Tomtas wyjaśniła przyczynę proponowanej zmiany, która związana jest
z postępowaniem konkursowym – umowa na czas nieokreślony zakłada okres wypowiedzenia, podczas
gdy umowa na 20 lat postrzegana jest jako „trwalsza”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski wyraził poparcie dla udziału w postępowaniu
konkursowym oraz zmian mogących sprzyjać otrzymaniu środków finansowych. Poprosił
o potwierdzenie proponowanych zmian oraz ich znaczenia.
Radca prawny Dorota Tomtas ponownie opisała prawne i praktyczne skutki podjęcia proponowanej
uchwały, wyjaśniając ich korzystny wpływ na ocenę oferty MZK w konkursie. Dodała, że zapisy
dotyczące zasad wynajmu nieruchomości przez Spółkę mogą zostać ponownie zmienione w przyszłości.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie wprowadzenia zmiany do treści proponowanej uchwały:
13 osób głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Dokonano tym samym zmiany.
Następnie radni głosowali w sprawie podjęcia uchwały: 13 radnych głosowało za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXX/224/2021 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz
imienne wykazy 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 2021-2028.
Wspomniał także o konieczności wprowadzenia poprawki w treści projektu – należy skorygować nazwę
Miejskiego Zakładu Komunikacji (w projekcie zapisano nazwę w liczbie mnogiej).
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym
projektem uchwały.
Brak zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
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Przeprowadzono głosowanie w sprawie uwzględnienia zgłoszonej autopoprawki (właściwe
zapisanie nazwy Spółki MZK w dwóch miejscach w treści projektu): 13 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu.
Następnie radni w drodze głosowania podjęli decyzję w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXX/225/2021 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 26 stycznia 2021 r. oraz
imienne wykazy oddanych głosów stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży P. Przybyłowski zapytał o podjęte działania
w zgłaszanej wcześniej sprawie dotyczącej dworca PKP – nadal zamknięte są kasy biletowe, co stanowi
utrudnienie dla osób, które nie potrafią zakupić biletu przez Internet.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że wystosowano pismo do PKP, w którym zawarto pytanie
i jednocześnie roszczenie w sprawie przywrócenia możliwości stacjonarnego zakupienia biletów na
dworcu. Zgodnie z odpowiedzią PKP kasa miała zostać ponownie otwarta we wrześniu, co jednak nie
nastąpiło.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski zapytał, czy teraz planuje się oczekiwać na dalsze
działanie ze strony PKP.
Burmistrz Miasta J. Gursz stwierdził, że niezrealizowanie zapowiedzi dotyczącej otwarcia kasy może być
związane z pandemią COVID-19. Są to jednak przypuszczenia, dlatego wystosowane zostanie kolejne
pismo w tej sprawie.
Radny R. Poznański ponownie zgłosił potrzebę udrożnienia przejazdu między ul. Buczkowską
i Młyńską – otwarcie drogi, która w tej chwili zamknięta jest bramą.
Burmistrz Miasta J. Gursz stwierdził, że opacznie zrozumiał wcześniejszą wypowiedź radnego w tej
sprawie. W zaproponowanym przez R. Poznańskiego miejscu nie ma odpowiedniej drogi – umożliwienie
przejazdu spowodowałoby poruszanie się pojazdów po terenie dzierżawionym przez firmy oraz obszarze,
na którym działalność prowadzi MZGM. Poprawa sytuacji w jednym miejscu spowodowałaby znaczne
pogorszenie sytuacji w drugim, w związku z czym Burmistrz Miasta odmówił poparcia takiej zmiany.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zasugerowała, aby przedyskutować tę sprawę podczas
najbliższego posiedzenia komisji Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta J. Gursz dodał, że wspomniana droga jest oznaczona jako „ślepa” (bez przejazdu),
w związku z czym mieszkańcy w ogóle nie powinni tamtędy przejeżdżać. Utworzenie w tym miejscu
skrótu niekorzystnie zwiększyłoby natężenie ruchu pojazdów między ul. Buczkowską a ul. Jana
Kochanowskiego.
Radny R. Poznański powiedział, że skrócenie trasy pokonywanej przez pojazdy jest „bardziej
ekologiczne”.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski. Zaproponował, aby do komisji
zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie Chodzieży zgłosić kwestię uregulowania
statusu krzyżujących się dróg: Zamkowej, Stanisława Staszica i Grudzińskich. Korzystnym rozwiązaniem
byłoby uznanie drogi prowadzącej do sklepu Lidl za drogę wewnętrzną. Aktualnie na skrzyżowaniu
często dochodzi do wymuszenia pierwszeństwa. Należy podjąć działania zmierzające do rozwiązania tego
problemu zanim dojdzie w tym miejscu do wypadku.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej D. Boberski potwierdził, że wskazane jest podjęcie działań, aby we
wspomnianym obszarze zmieniona została organizacja ruchu – teraz jest tam „bałagan”, a w związku
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z budową mieszkań ruch wzrośnie, przez co sytuacja na skrzyżowaniu stanie się jeszcze bardziej
niebezpieczna.
Następnie radna Iwona Kostrzewa-Lewińska zapytała o rozpatrzenie złożonego wniosku
dotyczącego zniesienia obowiązującej opłaty za posiadanie psa.
Burmistrz Miasta J. Gursz powiedział, że nie udało się wprowadzić zmian na tyle szybko, żeby
obowiązywały już w 2021 roku. Zostanie jednak przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. Jeśli
zaproponowana uchwała zostanie podjęta przez Radę, opłata za posiadanie psa nie będzie obowiązywała
od początku 2022 roku. W związku z dokonanymi już przez niektórych mieszkańców wpłatami
korzystniej będzie w bieżącym roku zapowiedzieć zmianę, która będzie obowiązywała od początku
przyszłego roku – uprzedzeni wcześniej mieszkańcy nie będą dokonywali wpłat na kolejny okres.
Do tego czasu podejście do egzekwowania przedmiotowej opłaty będzie bardzo „swobodne”, „liberalne”.
Brak kolejnych zgłoszeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik podziękowała za udział
w posiedzeniu. Poinformowała, że przewiduje się zwołanie posiedzenia Rady Miejskiej na dzień 8 lutego
2021 r. – zgodnie z zaproponowanym harmonogramem pracy na 2021 rok. Na tym posiedzenie
zakończono.
Sesję rozpoczęto o godz. 1000, a zakończono o godz. 1110.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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