Protokół Nr XXXI/2021
XXXI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 8 lutego 2021 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży

W dniu 8 lutego 2021 r. o godzinie 1400 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława
Kutnik otworzyła XXXI 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, Naczelnik Wydziału Architektury
i Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Chodzieży Anita Jasińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży Zbigniew Bielecki, radca prawny Bogdan Frąckowski.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Mirosława 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 grudnia 2020 r. oraz protokołu
nadzwyczajnej sesji Rady z dnia 26 stycznia 2021 r. Radni nie zgłosili uwag do protokołów.

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 grudnia 2020 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski zabrał głos w sprawie
wspomnianego konkursu „Szatnia na medal”. Zapytał, czy obejmuje on wyłącznie „obiekty piłkarskie”
i w związku z tym projekt Gminy Miejskiej w Chodzieży dotyczy szatni przy stadionie Polonii.
Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz poinformował, że konkurs dotyczy różnorodnych obiektów
sportowych. Powiedział, że szczegóły projektu zostaną omówione podczas posiedzeń komisji Rady.
Brak kolejnych pytań i zgłoszeń.

1

W ramach punktu 5. Burmistrz Miasta Chodzieży przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
w Chodzieży na lata 2021-2025.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Jeśko-Doręgowska
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję podczas posiedzenia
w dniu 4 lutego 2021 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Michał Kozioł poinformował, że Komisja zaopiniowała
przedstawiony projekt uchwały pozytywnie.
Nie zgłoszono pytań i uwag. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania 15 radnych zagłosowało za podjęciem uchwały w przedłożonej formie. Uchwałę
podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/226/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na wynajęcie na czas nieoznaczony lokali użytkowych oraz odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia autopoprawki
w podstawie prawnej – zapis przy ustawie o gospodarce nieruchomościami powinien brzmieć
następująco: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska poinformowała,
że przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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 autopoprawkę 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 zaakceptowanej poprawki, podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/227/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykazy oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie w najem lokalu użytkowego nr H/3 położonego w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 3.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska poinformowała,
że Komisja zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że członkowie Komisji głosowali
za przyjęciem proponowanej uchwały, tym samym opiniując projekt pozytywnie.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W głosowaniu radni Rady Miejskiej w Chodzieży podjęli decyzję w sprawie ww. projektu uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/228/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Terenami Anita Jasińska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości,
położonych w Chodzieży, stanowiących własność Gminy Miejskiej w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska powiedziała,
że podczas posiedzenia Komisji w dniu 4 lutego 2021 r. Komisja wyraziła pozytywną opinię w sprawie
ww. projektu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł poinformował o pozytywnym zaopiniowaniu
projektu przez Komisję.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W przeprowadzonym następnie głosowaniu 15 radnych oddało głos za podjęciem proponowanej
uchwały. Nikt nie głosował przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/229/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska przy ulicy Zwycięstwa w Chodzieży.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska powiedziała,
że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł poinformował, że Komisja Budżetu
i Gospodarki również zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie, w którym radni oddali głos w sprawie podjęcia zaproponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/230/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.
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Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska poinformowała,
że członkowie Komisji w przeprowadzonym głosowaniu wyrazili opinię pozytywną o ww. projekcie
uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że Komisja zaopiniowała
ww. projekt pozytywnie.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W przeprowadzonym następnie głosowaniu jednogłośnie podjęto proponowaną uchwałę: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXI/231/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Zbigniew Bielecki przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki opłaty na jednego mieszkańca.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Piotr Przybyłowski. Wspomniał
o przewidywanym wzroście cen paliw i zapytał o możliwość przełożenia się tej sytuacji na wzrost
kosztów wywozu odpadów z terenu miasta.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki powiedział, że umowa z firmą wywożącą
odpady na terenie Chodzieży gwarantuje stałą stawkę, na którą nie będą miały wpływu ewentualne
podwyżki cen paliw.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski zapytał o zmiany w liczbie składanych
przez mieszkańców deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami – czy w ciągu ostatnich
lat zmniejszyła się deklarowana liczba mieszkańców zobowiązanych do jej uiszczania?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki odpowiedział, że dane deklarowane przez
mieszkańców wskazują na zmniejszanie się liczby osób zobowiązanych opłacać wywóz odpadów, choć
jednocześnie zauważono zwiększenie ilości wywożonych odpadów na terenie Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski zasugerował, że możliwe jest nieuczciwe
wypełnianie deklaracji przez mieszkańców.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki stwierdził, że jest to zjawisko ogólnokrajowe.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska wspomniała
o przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji dyskusji w przedmiotowej sprawie. Poinformowała
o wyniku głosowania, w którym projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział o wyrażeniu przez Komisję
pozytywnej opinii w sprawie ww. projektu, wyrażonej w drodze głosowania podczas posiedzenia w dniu
4 lutego 2021 r.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Następnie przeprowadzono głosowanie, w którym radni wyrazili stanowisko w sprawie proponowanej
uchwały: 11 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwałę podjęto.
Uchwała Nr XXXI/232/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz 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 2021 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Brak pytań i uwag. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/233/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska poinformowała,
że Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że Komisja zaopiniowała
ww. projekt uchwały pozytywnie.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
W drodze głosowania radni wypowiedzieli się w sprawie podjęcia proponowanej uchwały: 15 głosów za,
0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/234/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Agnieszka Kowalska przedstawiła projekt
uchwały w sprawie stanowiska w sprawie petycji z dnia 12 grudnia 2020 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska poinformowała
o pozytywnym zaopiniowaniu przedstawionego projektu uchwały przez Komisję.
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że w przeprowadzonym podczas
posiedzenia Komisji głosowaniu wyrażono pozytywną opinię o ww. projekcie uchwały.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Przeprowadzono głosowanie w celu podjęcia przez Radę decyzji w sprawie proponowanej uchwały:
15 radnych głosowało za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/235/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży A. Kowalska
przedstawiła projekt uchwały w sprawie stanowiska w sprawie petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik otworzyła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych M. Jeśko-Doręgowska poinformowała
o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Komisję.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki M. Kozioł powiedział, że Komisja Budżetu i Gospodarki
również zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.
Brak kolejnych zgłoszeń. Dyskusję zamknięto.
Następnie, w drodze głosowania, radni wyrazili stanowisko w sprawie podjęcia proponowanej uchwały:
15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr XXXI/236/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz wykaz oddanych głosów stanowią załączniki
do niniejszego protokołu.

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chodzieży Ewa Siodła.
Przedstawiła treść sprawozdania z pracy Komisji za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Chodzieży Agnieszka
Kowalska przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 rok. Sprawozdanie załączono
do niniejszego protokołu. Tym samym zrealizowano punkt 6. porządku obrad.

W punkcie 7. 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 8. porządku posiedzenia. Przewodnicząca Rady M. Kutnik zachęciła radnych
do korzystania z tej pisemnej formy uzyskiwania wybranych informacji o działaniach dotyczących
Gminy.

Następnie, w punkcie „Wolne wnioski i informacje”, Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik
poinformowała o przewidywanym terminie kolejnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży – zgodnie
z zaproponowanym harmonogramem pracy na 2021 rok posiedzenie odbędzie się w dniu 29 marca
2021 r.
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Głos zabrał również Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej P. Przybyłowski. Zwrócił się do
Burmistrza Miasta z prośbą o interwencję w sprawie znacznie utrudnionego ruchu na drodze krajowej
nr 11. Zapytał także, czy podjęto działania w związku z widocznym uszkodzeniem płotu przy
ul. Dworcowej.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz odpowiedział, że wynikające z warunków pogodowych utrudnienia
w ruchu na drodze krajowej nr 11 mogą zostać zredukowane przez odpowiednie służby po ustaniu
śnieżycy. W sprawie płotu przy ul. Dworcowej powiedział, że uszkodzenie zostało zgłoszone przez
Policję do spółki PKP.
Głos zabrał radny Ryszard Poznański. Zwrócił uwagę na potrzebę przyjrzenia się systemowi
segregacji odpadów, a w szczególności wydajności w tym zakresie firmy wywożącej odpady.
Burmistrz Miasta Chodzieży J. Gursz powiedział, że firma wywożąca odpady nie odpowiada za ich
segregację, a jedynie za przetransportowanie odpadów od mieszkańców na składowisko. Zaproponował,
aby temat gospodarowania odpadami omówić dokładnie podczas najbliższego posiedzenia komisji Rady
i wówczas wyjaśnić budzące wątpliwości kwestie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Z. Bielecki potwierdził, że sprawa zagospodarowania
odpadów jest tematem obszernym, z którym wiąże się wiele powszechnych trudności, dlatego
uzasadniona jest potrzeba jego odrębnego omówienia i przedstawienia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej M. Kutnik powiedziała, że w przedmiotowej dyskusji powinni również
uczestniczyć przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Zapytała radnego Ryszarda Poznańskiego, czy
jest usatysfakcjonowany udzieloną odpowiedzią, co radny potwierdził. Przewodnicząca Rady Miejskiej
M. Kutnik podsumowała, że propozycja kompleksowego omówienia problematyki gospodarowania
odpadami podczas posiedzenia komisji Rady stanowi wniosek do Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Gospodarki.
Brak kolejnych zgłoszeń.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży Mirosława Kutnik
zamknęła posiedzenie o godzinie 1515, dziękując uczestnikom za pracę i uwagę.

Obrady prowadziła:
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Protokołowała:

/Mirosława Kutnik/

/Alicja Krupa/
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