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PROTOKÓŁ  
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach  

z dnia 20 października 2021 r. 
 

Posiedzenie wspólnych komisji stałych, któremu przewodniczyła p. Maria Pszczółkowska 
Przewodnicząca RM odbyło się w sali plastycznej ICDS przy ul. Staszica 2 w Łomiankach.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji zgodnie z listą obecności oraz: 
Małgorzata Żebrowska – Piotrak Burmistrz Łomianek 
Witold Gawda                            Zastępca Burmistrza Łomianek ds. społecznych 
Hanna Dąbrowska   Skarbnik Gminy 
Małgorzata Kępa   Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych  
Przedstawiciel Rady Młodzieżowej w Łomiankach. 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łomiankach powitała zebranych i przedstawiła porządek 
obrad komisji. 
 

1. Otwarcie posiedzenia.  
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomianki. 
3.  Zamknięcie posiedzenia. 

 
Przewodnicząca RM przekazała głos Pani Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak Burmistrz 
Łomianek z prośbą o omówienie projektu uchwały. 
Pani Burmistrz w skrócie przedstawiła potrzebę przyjęcia nowych stawek podatku od 
nieruchomości, które w Łomiankach nie zmieniały się od roku 2016. 
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W dalszej części poprosiła Panią Małgorzatę Kępę Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych, która w szczegółach przedstawiła propozycje zmian w wysokościach stawek 
podatku od nieruchomości. 
 
Pani Naczelnik przedstawiła analizę porównawczą obciążeń podatkowych w wybranych 
gminach sąsiednich i w innych województwach. Wyjaśniła, że zaproponowane stawki podatku 
są niższe od górnej granicy stawek zalecanych przez Ministerstwo Finansów i związane są ze 
wzrostem wskaźnika cen towarów i usług wyliczonym przez GUS. 
 
Radny Krzysztof Wawer zaproponował obniżkę zaproponowanej podwyżki o 5% (tzn. zamiast 
średniej podwyżki poszczególnych stawek o ok. 15 %, podwyższyć o ok. 10%) 
 
Radny Piotr Bartoszewski zaprotestował przeciwko podnoszeniu podatków i zaproponował 
nie wprowadzanie projektu do porządku obrad nadchodzącej sesji. 
 
Radna Joanna Zabłocka –Łudzeń zaproponowała, aby podwyższyć podatki zgodnie  
z propozycją radnego Krzysztofa Wawra i dodatkowo nie podwyższać podatków 
przedsiębiorcom. 
 
Radna Magdalena Cłapińska zaproponowała skoncentrowanie się na uzyskaniu dodatkowego 
dochodu poprzez zwiększenie liczby osób rozliczających podatek PIT w Łomiankach. 
 
Radny Marcin Etienne zapytał z czego wynika zróżnicowanie stawek podatkowych. 
 
Radna Agnieszka Zdunek zapytała o kondycję finansów Gminy stwierdzając, że podatki można 
podnosić gdy finanse są w złej kondycji i nie ma innego wyjścia. 
 
Radny Maciej Wroniewski sprzeciwił się podnoszeniu podatków, proponując w przypadku 
konieczności takiej podwyżki rozłożenie jej na kilka lat, aby nie była zbyt dotkliwa dla 
mieszkańców. 
 
Radny Grzegorz Bryk sprzeciwił się podwyższaniu podatków przedsiębiorcom oraz zachęcał do 
skoncentrowania się na zwiększeniu dochodów z podatku PIT. 
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Pani Burmistrz, Skarbnik oraz Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat odpowiadali Radnym na 
pytania. 
Przewodnicząca RM zaproponowała  głosowanie zaproponowanych rozwiązań. 
Za nie podnoszeniem podatków głosowano: 
6 głosów za, 
0 głosów  przeciw, 
0 głosów wstrzymujących się,  
przy 12 obecnych 
 
Za podniesieniem podatków o 10 % głosował: 
6 głosów za, 
0 głosów  przeciw, 
0 głosów wstrzymujących się,  
przy 12 obecnych 
 
Wobec przedstawionych wyników głosowania przewodnicząca RM zaproponowała 
przygotowanie projektu uchwały z uwzględnieniem wysokości stawek podatku od 
nieruchomości nie o założone w projekcie uchwały 15% tylko o 10 % w stosunku do 
obowiązujących. 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie. 
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