
Protokół nr XVI/2020

                       z Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się

                      11 września 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie  art. 20 ust. 3

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  o godz. 07.00 otworzył obrady

Nadzwyczajnej XVI sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, Burmistrza, Skarbnika  Miasta  i

Gminy Września oraz przedstawicieli mediów wyjaśnił, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu

uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum (załącznik nr 1).

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni  Bogdan  Nowak  poinformował,  że  zgodnie z

zapisami ustawy o samorządzie gminnym art  20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i

utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w

Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo

przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak przedstawił porządek

(załącznik nr 2):

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo;

2) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata  

2020-2040;
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3) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;

4) wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19.

3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  we  Wrześni,  radny  Bogdan  Nowak  poprosił  wszystkich

radnych o potwierdzenie quorum. Zakomunikował, że według listy obecności w posiedzeniu Rady

Miejskiej  we  Wrześni  bierze  udział  20  radnych.  W związku  z  powyższym,  Rada  Miejska  we

Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał.

Obecni:

1. Maciej Baranowski

2. Łukasz Cichy

3. Grzegorz Dobrosielski

4. Stanisław Dominiczak

5. Radosław Garbarek

6. Jarosław Graczyk

7. Jarosław Kowalewski

8. Bogumił Kwiatkowski

9. Bogdan Nowak

10. Stefan Ogrodowicz

11. Andrzej Rzeźnik

12. Robert Smodlibowski

13. Damian Staniszewski

14. Wojciech Szcześniak

15. Maciej Szelągiewicz

16. Anna Szlachetka

17. Ryszard Szwajca

18. Dorota Szykowna
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19. Kornel Tomczak

20. Włodzimierz Wawrzyniak

21. Mirosław Zgoliński

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie

wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  20 radnych,  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  nr

XVI/164/2020  w  sprawie  wyborów  uzupełniających  Sołtysa  i  Rady  Sołeckiej  w  sołectwie

Bardo (załącznik nr 3). 

Wyniki głosowania:

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław 

Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej 

Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, 

Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak,

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Jarosław Kowalewski

2)  Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata

2020-2040  oraz  poprosił  Jolantę  Kościańską  Skarbnik  Miasta  i  Gminy  Września  o

przedstawienie konkretnych zmian dotyczących powyższego projektu.
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Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  20  radnych,  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  nr

XVI/165/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata

2020-2040 (załącznik nr 4 ). 

Wyniki głosowania:

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław 

Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej 

Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, 

Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak,

Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Jarosław Kowalewski

4)  Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Rada  Miejska  we  Wrześni  w  obecności  20  radnych,  jednogłośnie  podjęła Uchwałę  nr

XVI/166/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020

(załącznik nr 5). 

Wyniki głosowania:

ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (20)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław 

Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej 

Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, 

Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak,
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Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Jarosław Kowalewski

5) Radny Damian Staniszewski omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku

2020,  zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z

prowadzeniem działalności  gospodarczej,  grupom przedsiębiorców,  których płynność  finansowa

uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z

powodu COVID-19.

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  zaapelował  do  Państwa  radnych  o

nieprzyjmowanie  tej  uchwały  z  wielu  powodów,  o  których  chciałby  opowiedzieć.  Gmina  jest

specyficznym  przedsiębiorstwem,  które  zajmuje  się  czystością  ulic,  oświetleniem,  działaniem

Ochotniczych Straży Pożarnych,  szkół,  przedszkoli  itp.  zatrudnia setki  osób.  Pandemia,  z którą

obecnie mamy do czynienia, wpływa na funkcjonowanie również gminy. Większość tych zadań

realizowanych jest za pomocą środków, uzyskiwanych między innymi w podatkach i w oczywisty

sposób rezygnacja z poborów podatków wpłynęłaby na to, że tych środków gmina miałaby mniej

równocześnie wykonując te same zadania (załącznik nr 6). 

Radny  Damian  Staniszewski  podziękował  Panu  Burmistrzowi  za  uwagi  i  prezentację,  którą

przygotował. Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą pierwszego elementu projektu uchwały

i  braku  kwestii  udowodnienia  pogorszenia  sytuacji  finansowej  podkreślił,  że  jeżeli  ten  aspekt

wymaga  poprawki,  Pan  Burmistrz  może  taką  poprawkę  złożyć  i  radni  mogliby  ją  przyjąć  i

przegłosować.  Podkreślił,  że  wymaga  to  dobrej  woli.  Rozmowy  z  przedsiębiorcami   takich

działalności  gospodarczych  jak  fryzjerstwo,  zakłady  kosmetyczne,  branża  hotelarska,

gastronomiczna, siłownie, rozrywkę i kulturę itp. były wielokrotnie podejmowane. Wskazywali oni,

że podjęcie takiej uchwały jest wskazane i zarazem zasadne. Pomoże im w uzyskaniu normalnego

funkcjonowania i płynności finansowej. Co się tyczy utraconych podatków, pismem z 6 maja 2020

r. Pan Burmistrz wskazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej, że według oceny ratusza, wpływy

które ulegną zmniejszeniu, wniosą 1 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała, że biorąc

pod  uwagę  powyższe  dane,  można  wyrazić  ocenę,  iż  nawet  przez  zmniejszeniu  należności  w

podatku od nieruchomości o 1 mln zł na skutek podjęcia uchwały, zaplanowane w budżecie miasta i
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gminy Września na 2020 rok dochody z tytułu podatku od nieruchomości w budżecie, które są  na

wysokości 30 mln zł są realne do pozyskania. Jeżeli chodzi o kwestię rozwiązania prawnych, które

miałyby zostać wypracowane ponieważ uchwała jest retroaktywna, wskazał, że aspekt powyższy

jest po stronie wydziału podatkowego Urzędu Miasta i Gminy Września. Taką uchwałę (podobną)

przyjęła  gmina  Nekla.  Wyjaśnił,  że  pierwszy  taki  projekt  uchwały,  został  złożony  przez

Stowarzyszenie Projekt Września dnia 28 kwietnia 2020 r. i pomimo, iż minęło tyle czasu, radny

uważa, że taką uchwałę należy przyjąć i trzeba wyjść naprzeciw tym osobom, które oczekują tej

pomocy zwłaszcza przedsiębiorców, którzy taką działalność prowadzą.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września  powiedział,  że wszystkie dane zostały

przedstawione  i  chciałby  się  odnieść  do  wypowiedzi  radnego  Damiana  Staniszewskiego,  jeżeli

chodzi  o  pomoc fryzjerom to skala  75,00 zł  dla  zakładu fryzjerskiego,  dotyczy 1/5 wszystkich

zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, ponieważ  ogromna większość zakładów fryzjerskich nie

działa w obiektach, które należą do właściciela zakładu fryzjerskiego, więc nie skorzystałyby z tej

pomocy, tych 75,00 zł. Prawie wszystkie zakłady, według informacji gminnej otrzymały 5.000,00 zł

na działalność właśnie w czasie pandemii.

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  wyjaśnił,  że  korespondencja  z

Regionalną Izbą Obrachunkową miała miejsce w maju,  tak jak Pani Skarbnik na ostatniej  sesji

powiedziała, dane o tym jakie są skutki w okresie pandemii wpływają z pewnym opóźnieniem.

Radny proponuje rezygnację z kilku mln zł, nie mówiąc o wspomnianym przez Burmistrza spadku

wpływu z podatku PIT w wysokości ponad 11%, nie jest to żaden mln zł. 

Radny Kornel Tomczak powiedział, że chciałby powiedzieć, że sytuacja, która teraz się pojawiła,

może wiązać się z tym, że wielu przedsiębiorców będzie stało „pod ścianą” i będzie kończyć swoją

działalność  i  tak  naprawdę  nie  będzie  można  zastanawiać  się  nad  spadkami  we  wpływach  w

podatkach od nieruchomości, a właśnie ze spadkami, jeśli chodzi o wpływy o podatki dochodowe.

Podsumował, że jest to ważny moment, by tym przedsiębiorcom pomóc, również z uwagi na to, że

te  koszty  podatku  od  nieruchomości  nie  są  jedynym  kosztem,  który  ponoszą  przedsiębiorcy.

Podkreślił,  że  tych  kosztów  jest  dużo  więcej.  Pożyczki,  które  były  udzielone  są  z  pewnością

pomocą, ale wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że ta sytuacja jest trudna, więc tej pomocy nie

należałoby jedynie ograniczać do innych podmiotów, które ją udzielają. Gmina Września mogłaby

w tym zakresie pomoc dla przedsiębiorców wykazać. Ta uchwała jest krótkim aktem prawnym i w

tym akcie jest wyraźnie zaznaczone, że pomoc dotyczy przedsiębiorców którzy, utracili płynność

6



lub  płynność  uległa  pogorszeniu  w  związku  z  koranowirusem.  Radny  wolałby  żeby  w  tych

dyskusjach ograniczać się do tych przykładów, a nie podawać przykłady przedsiębiorców, którzy

żadnych zmniejszeń obrotów nie mieli.

Tomasz  Kałużny  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Września  podsumował,  że  radny  w  ogóle

przygotowanej  prezentacji  nie  wysłuchał  lub  nie  zrozumiał.  Podkreślił,  że  ta  uchwała

automatycznie zwalnia wszystkich tych, którzy spełniają te kryteria, które są zapisane w projekcie

tej uchwały. Jest wyraźnie napisane; „kto prowadzi działalność w ramach PKD wymienionego w

tym projekcie...”, dlatego te przykłady, które zostały przedstawione podczas prezentacji,  zostały

wskazane po to, by podkreślić ich absurdalność. Radny zaproponował właśnie takie rozwiązanie.

Firma, która prowadzi działalność gospodarczą  w ramach PKD, automatycznie nie będzie płaciła

za 1/4 roku całego swojego podatku od nieruchomości. 

Radny  Maciej  Szelągiewicz,  powiedział,  że  Pan  Burmistrz  jasno  wszystko  omówił  na

przedstawionej  prezentacji  i  w związku z powyższym, składa wniosek formalny o zakończenie

dyskusji i podjęcie uchwały.                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak ogłosił 2 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak po przerwie poprosił o dostarczenie

wniosku formalnego na piśmie oraz o przygotowanie głosowania (załącznik nr 7).

Głosowano w sprawie: wniosek formalny nr 1 radny Maciej Szelągiewicz

ZA: 16, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (16)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, 

Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak,

Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz 

Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (4)

Stanisław Dominiczak, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
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NIEOBECNI (1)

Jarosław Kowalewski

Rada  Miejska  we Wrześni  w obecności  20  radnych,  5  głosami  „za”,  15  głosami  „przeciw”,  0

„głosów wstrzymujących się” nie podjęła uchwały w sprawie: wprowadzenia za część roku 2020,

zwolnienia  z  podatku  od  nieruchomości:  gruntów,  budynków  i  budowli  związanych  z

prowadzeniem działalności  gospodarczej,  grupom przedsiębiorców,  których płynność  finansowa

uległa  pogorszeniu  w  związku  z  ponoszeniem  negatywnych  konsekwencji  ekonomicznych  z

powodu COVID-19 (załącznik nr 8).

Wyniki głosowania:

ZA: 5, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (5)

Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, 

Kornel Tomczak

PRZECIW (15)

Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan 

Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, 

Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław 

Zgoliński

NIEOBECNI (1)

Jarosław Kowalewski
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3. Zamknięcie sesji.

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad Przewodniczący  Rady  Miejskiej we  Wrześni,  radny

Bogdan Nowak o godz.  7.53 zamknął  posiedzenie Rady.  Wszystkie  załączniki  znajdują się  do

wglądu w Biurze Rady Miejskiej  w Urzędzie Miasta  i  Gminy we Wrześni.  Protokół  zawiera 9

ponumerowanych stron.

Przewodniczący

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak

Protokolant

/-/Agnieszka Kasprzak
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