PROTOKÓŁ Nr XIII.2019
przebiegu XIII nadzwyczajnej sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto
w dniu 24 października 2019 r.
1. Otwarcie Sesji
XIII nadzwyczajna sesja Rady Dzielnicy Nowe Miasto zwołana została przez Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Nowe Miasto zgodnie z § 100 ust. 1 pkt 1 uchwały nr IV.13.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta z
dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Statutu Dzielnicy Nowe Miasto(Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 159).
Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41.
Początek obrad godzina 15.00.
Sesję nadzwyczajną otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto Zenon
Rabęda.
W sesji uczestniczyli: 18 radnych na stan Rady – 21 radnych (lista obecności w załączeniu), p. Krzysztof Kaliszuk
– z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra, p. Sebastian Jagiełowicz - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Nowe
Miasto, p. Mariusz Zalewski- dyrektor Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, p. Rafał Czarkowski – z-ca dyrektora
Departamentu Dzielnicy Nowe Miasto, p. Stanisław Szczepaniak- kierownik Biura Podatków Lokalnych, p.
Urszula Zamiatała - kierownik Biura Dzielnicy.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda poinformował, że posiedzenie Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto jest
utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.
2. Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie:
1) opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości –
druk nr 122;
2) opinii o projekcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program
Osłonowy – druk nr 128.
4. Zamknięcie obrad.
Po otwarciu sesji stwierdzeniu prawomocności jej obrad, przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda
poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Przewodniczącego Zarządu p. Sebastiana
Jagiełowicza i że porządek obrad z projektami uchwał został radnym doręczony.
3. Podjęcie uchwał
3.1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i
zwolnień od podatku od nieruchomości -druk nr 122.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od
podatku od nieruchomości - druk nr 122 przedstawił p. Krzysztof Kaliszuk – z-ca Prezydenta Miasta Zielona Góra,
omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały i wyjaśniając skąd wynika potrzeba podniesienia
podatków, sama uchwała była już omawiana na sesji w dniu 21 października 2019 r., ale, że radni mieli
wątpliwości co do słuszności propozycji podniesienia od razu tak drastycznie kwoty podatku dochodowego dla
osób prowadzących działalność, dlatego zwołana została nadzwyczajna sesja i zaproszony został p. Krzysztof
Kaliszuk z-ca Prezydenta.
Pytania:

Głos zabrała radna p. Anna Jankowska – poinformowała Prezydenta, że na sesji kiedy to była już omawiana
uchwała radni mieli propozycje by podwyżka była, ale od razu do 30% a może stopniowo co roku 15% żeby nie
była tak mocno odczuwalna.
P. Krzysztof Kaliszuk z-ca Prezydenta odpowiedział, że jeżeli będzie mniejsza to brak tej połowy środków
w budżecie odbiją się na realizację usług w mieście i nie mówi się tu o inwestycjach a tylko o wydatkach na
działalność bieżącą.
Radny p. Krzysztof Sroczyński – stwierdził, że jeżeli nie podnosimy innych podatków to może podnieśmy
wszystkie ale o mniej procent.
P. Krzysztof Kaliszuk – mniej kosztochłonne jest podnoszenie podatku jednego w tym roku a drugiego
w następnym uznaliśmy, że na razie dla mieszkańców nie trzeba podnieść.
Radny p. Paweł Towpik powiedział, ze skoro brakuje na działalność bieżącą to może Miasto zrezygnowałoby
z kosztownych inwestycji tj. zakup autobusów elektrycznych czy planowaną budowę amfiteatru za 150 milionów w
których to mimo dotacji bardzo duży jest wkład własny Miasta.
P. Krzysztof Kaliszuk- podkreślił raz jeszcze, że wydatki bieżące nie mogą być realizowane z kredytu.
Po zakończonej dyskusji przewodniczący obrad p. Zenon Rabęda przystąpił do głosowania.
Głosowanie – druk nr 122.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XIII.127.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości – druk 122 podjęła większością głosów .
Wyniki głosowania: za – 14 głosów, przeciw – 1 głos, wstrzymujących – 3 głosy.
***
3.2. Podjęcie uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy
społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy – druk nr 128.
Projekt uchwały w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie
Lokalny Program Osłonowy – druk nr 128 przedstawił p. Krzysztof Kaliszuk – z-ca Prezydenta Miasta Zielona
Góra, omawiając uzasadnienie dołączone do projektu uchwały
Pytania:
Radna p. Dorota Bojar zapytała czy projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2020 r. i czy najemcy tez będą
mogli się starać o dofinansowanie?
P. Krzysztof Kaliszuk- odpowiedział, że przeznaczone jest 50 tys. rocznie i w tej kwocie będziemy
dofinansowywać w okresie przez trzy lata osoby które zmienią system ogrzewania, może to być właściciel jak i
najemca ten który wnosi opłaty.
Głosowanie – druk nr 128.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Rada Dzielnicy w wyniku jawnego głosowania – uchwałę nr XIII.128.2019 w sprawie opinii o projekcie
uchwały w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy – druk
128 - podjęła jednogłośnie.
Wyniki głosowania: za – 18 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Dzielnicy Nowe Miasto zakończył obrady o godz.
15.45.
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