Protokół Nr XVI/2015
XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 8 grudnia 2015r.
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chodzieży
XVI nadzwyczajną sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Chodzieży otworzyła
Przewodnicząca Rady p. Mirosława Kutnik, która powitała Burmistrza Miasta Chodzieży p. Jacka
Gursza, Zastępcę Burmistrza Miasta Chodzieży p. Piotra Witkowskiego oraz Skarbnik Miasta
p. Kamilę Pytlak. Przewodnicząca Rady stwierdziła także, że na stan 15 radnych w sesji
uczestniczy 15, co stanowi quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne
uchwały.
Przewodnicząca Rady, M Kutnik, przedstawiła porządek obrad sesji.
Radni wniosków i uwag nie wnieśli, porządek obrad przyjęto.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie podatku od nieruchomości,
b) w sprawie podatku od środków transportowych.
4. Zakończenie obrad sesji.
Ad 3. Podjęcie uchwał:
Ad a) Skarbnik Miasta p. Kamila Pytlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie podatku od
nieruchomości.
Radny, D. Boberski, powiedział, że jest to jedna z trudniejszych uchwał, jakie radni muszą podjąć.
Rolą radnego, m.in. jest maksymalizacja dochodów naszego miasta. W tej jednak szczególnej
sytuacji należy rozpatrywać dochody i źródło ich finansowania. W uzasadnieniu uchwały mowa jest
o wskaźniku ekonomicznym, dzisiaj wskaźnik zbliżony jest do zera. Patrząc na obecną sytuację,
zdaniem radnego, podniesienie stawki opłat podatku o 3%, jest nieuzasadnione. "Jako radny i jako
przedsiębiorca stwierdzam, że, mówił radny, obecna sytuacja gospodarcza w mieście jest
niestabilna. Obciążenia takie będą przedkładać się na mieszkańców miasta. Trudno to zrozumieć
więc w obecnej sytuacji będę przeciwny podjęciu powyższej uchwały."
Skarbnik Miasta, K. Pytlak, powiedziała, że co dwa lata podwyższane są podatki, stosujemy
politykę, by równoważyć budżet gminy. Na gminy są nakładane nowe obowiązki przez Państwo,
jednak bez przekazywania dodatkowych środków finansowych. W przyszłym roku dostaniemy
nowe zadania np. dotyczące 6-latków. Nie wiemy, czy dostaniemy zabezpieczenie finansowe na
wykonanie zadań, stwierdziła K. Pytlak. Podwyżka podatków o 3 % jest to kwota 2. groszy dla
właścicieli budynków mieszkalnych, jeśli chodzi o grunt to jest to 1 % podwyżki. Dla budżetu
miasta taka kwota to duży ratunek.
Radny, J. Górski, zaznaczył, że jest to trzecie spotkanie poświęcone w/w projektom uchwał,
próbuje się znaleźć kompromis. W każdego z Nas „uderzą” podwyżki, jest to jednak konieczne.
Radny jest przeciwny temu, aby szukać oszczędności w kieszeni podatnika, jednak stwierdza, że
jesteśmy do tego zmuszeni, ponieważ budżet musi być zbilansowany. Jest to bardzo trudna decyzja,
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debatujemy kolejną godzinę na ten temat. Któryś raz w historii miasta musimy podjąć trudną
decyzję. Specjalna sesja jest zwołana, dlatego że radni nie mogli dojść do porozumienia, ponieważ
jest to trudna decyzja i jest to ostateczny termin na podjęcie tych uchwał. Zaznaczył, że będzie
głosował „za” z ogromnym bólem serca.
Innych uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 9 za, 3 przeciw, 3 os. wstrzymały się od
głosu.
Uchwała Nr XVI/118/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad b) Skarbnik Miasta, Kamila Pytlak, przedstawiła projekt uchwały w sprawie podatku od
środków transportowych.
Uwag i zapytań nie zgłoszono, uchwałę podjęto – 8 za, 2 przeciw, 5 os. wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XVI/119/2015 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chodzieży, Mirosława Kutnik, zakończyła posiedzenie
sesji, podziękowała za przybycie i uczestnictwo w sesji.
Sesję rozpoczęto o godz. 18.00 i zakończono o godz. 18.22.

Protokołowała
/Natalia Wierzbicka/

Przewodniczyła
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Mirosława Kutnik/
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