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Łanięta odbytej
zprzebiegu obrad II-ej sesji RadvGminy
w dniu 27listopada 2018 roku,
20 ust, 3 ustawy z dńa 8 marca 1990r
obrady II sesji zwołano na podstawie art.
1349 i1432),
o samorządri. gr.ri*v* (Dz, U, zżOi8r,poz,994,1000,
rrzięli radni Gminy Łańęta oraz
W obradach II_ej sesji Rady Gminy ł_anięta ldziaŁ
do niniejszego protokółu,
zaproszeni goście zgodnie z listąobec.ros.irtńońącązaŁącmik

1.

Otwarcie sesji

2.

Podjecie uchwał w sprawie:

a)wsprawieobnizeniacenyŻytadowymiarupodatkurolnegona2019rok

b)

nieruchomości;
w sprawie ustalenia stawek podatku od

c)wsprawieokreśleniastawekpodatkuodśrodkówtransportowych
d') w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości . ! :,_r^*^^i;
e)wsprawieokreŚleniawzorówformularzydeklaracjiiinformacji
2018r,
w sprawie zmianw budZecie gminy Łańętana

0

3.

Zakoitczenie obrad I sesji Rady Gminy

Odn. pkt. 1. Otwarcie sesji

oraz prowadził przewodniczący Rady
Posiedzenie II sesji Rady Gminy Łaniętaotworzył.
Sesję Rady Gminy Łańęta
Rędriko;sń. otwieiając
Gminy Łanięta
radnych ói*,up,o,zonych gości,
przewodni czący przlńtńprzybyłyńnu Ó"i,i,:"ą",ję

Ii

p; Ń;

Odn. pkt. 2 Rozpatrzenie projektów uchwał:

p.pkt.a)wsprawieobnżeniacenyĘtadowymiarupodatkurolnegona2019rok;
treśó projektu uchwały
projekt uchwały omówił sekretarz Gminy oraz odczytał

obniżenia
ptzyjecie projektu uchwały w sprawie
Przewodni czący poddał pod głosowańa
rok,
na20l9
-p;;;;d"t
ceny źrytaao w}ńiaru połatku rolnego
ozący wyczytywał radnych w Porządku
j"#;.
Głosowanie odbyło się w sposób
projektu
jest za,przeciw c,l *śt"ymujesię za przyjęciem
a1fabeĘcznymzadającpytanie czy
za przylęciem. _ 14 głosów, przeciwnych 0
tsTJli'rl, przy głosowaniu było 14. Radnych:
głosowania,
protokół głoro*unń w',Ńąc,er"o óó
i wstrzyrnującyct,o.
"i"i"3,zego
nr litstiot8 w sprawie obnźenia
Rada Gminy w głosowaniu jawny;;;łń"'UchwaĘ
rolnego na 2019 rok,
ceny Ętado wyńiaru podatku
_

podatku od nieruchomości;
p.pkt. b) w sprawie ustalenia stawek
treśó projektu uchwały,
projekt uchwały omówił sekretarz Gminy oraz odczytał

Przewodniczący poddał pod głosowania przyjecie projektu uchwały w ustalenia stawek

podatku od nieruchomości.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny, Przewodniczący v,yczyty,łvń radnych w porządku
alfńetycznymzadąąc pytanie czy jest za,przeciw czy wstrzymuje sięzaprzyjęciem projektu
uchwały.
Obecnych przy głosowaniu było 14. Radnych: za przyjęciem - 14 głosów, przeciwnych 0
i wstrzymujących 0. Protokół głosowania w zil.ączeniu do niniejszęgo głosowania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwałę nr 111612018 w ustalenia stawek
podatku od nieruchomości;

p.pkt. c) w sprawie olłeśleniastawek podatku od środków transportowych;

Projekt uchwały omówił Sekrętarz Gminy oTM odczytń treśćprojektu uchwały.
Przewodniczący poddń pod głosowania przyjecie projektu uchwały w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych

Głosowanie odbyło się w sposób janrny. Przęwodniczący lvyczytywał radnych w porządku
alfabetycznym zadając pytanie czy jest za, ptzeciw czy wstrzymuje się zaprzyjęciem projektu
uchwały.
Obecnych przy głosowaniu byŁo 14. Radnych: za przyjęciem - 13 głosów, przeciwnych 0
i wstrzymujących 1. Protokół głosowania w zńączeniu do niniejszego głosowania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwałę nrlll7l20l8 w sprawie określenia
stawek podatku od środków transportowych
p.pkt. d) w sprawie nłolnień z podatku od nieruchomości;
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy oraz odczytał treśó projektu uchwały,

Przewodniczący poddŃ pod głosowartia przyjecie projektu uchwały w sprawie zwolnięi z
podatku od nieruchomo ści.

Głosowanie odbyło się w sposób januny. Przewodnięzący v,ryczlĄywń radnych w porządku
alfabetycznymzadając pytanie czy jest za,przęllw czy wsttzymuje się zaprzyjęclem projektu
uchwały.
Obecnych przy głosowaniu było 14, Radnych: za przyjęciem - 1,4 głosów, przeciwnych 0 i
wstrzymujących 0 protokół głosowania w załączeniu do niniejszego głosowania.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwałę nr IIl8l2018 w sprawie zrvolnień z
podatku od nieruchomości

p.pkt. e) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji,,
Projekt uchwały omówił Sękrętarz Gminy oraz odczytał treśćprojektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowania przyjecie projektu uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy deklaracji i informacji;

Głosorł'anie odby'ło się w sposób.jarł,n1. Przewodnicz,ący w,>|c7,yty\Ą,ał radnyclr w porzącll<u
alfbbetl,cznl,nr zaclając pvtanie czr,.jest za. przecirł czy wstIz},nruje się ztrprzy,jęciem pro.jektu
uchlł,ał1,.

Obecnych przy głosorł,arriu było 14. Radnych: za przy.jęclenr - 1;l głosów, przeciwnyclr 0 i
rł'strzymujących 0 protokoł głosowania w załączentu do ninie.jszego głosowania,

Rada Cminy rv glosorvaniu jałvn.vm prą.jęla [Jchrvałę nr IIl9l20I8 rv spralvie określenia
formu ir rz1, d elrla racj i i infbrm acj i ;

tt,zo rótt,

p.plrt.

I

I

u, sprau,ie

znlian v, butlżecie gl.niny Łunięla ncl 2()]8r

Pro.jekt uchrvał_y omórł,iła Skarbnik

Gminl

ori}z oc,lczl,tałtr treśćuchri.ał},.

Przewodnicząc,l. poddał pocl głosorvania przl,jecic pro.jektu uchrvały, lv sprarł.ie zmian
br-rdzecie Gniin_v ł,anięta r-ra 2018r.

rł,

Głosorł,anie odbl,ło się l,ł sposób jawrry-. Przewodniczćlc\/ \\:},czvt,vrł,ał radirych w porządku
alf-abet,vcztl1,,m zacla.jąc pl,tarrie czr,.jest za. przecirł,cz\,\\,strzvinLrje się zaprz1,1ęclem projektu
uchlvały.
Obecnl,ch przv głosorr-aniu bl-ło 11. Raclnvclr: za przvjęciem - |:l głosow,. przeciwrrl,ch 0 i
rł,strz,vmując_vch 0 protokół głosorł,anja r,v załączeniu do niniejszego głosowania.
Rada Gminy,, rv głosorvaniu jirrvn_vm przyjęła Uchrvzrłę nr llll0l2018 lv spralvie zmian lł,
budżecie Gminl,Łanięta na 2018r

Odn. plrt.3

Po rł,vczerpaniu pot"ządku obrad Ses.ji Raclv

zarlknął obrad.v I I -ej

1-

Cirnirr_v

ł.anięta przewodnicząc,v

ses.ji Raclr, Gn,iinv Łanięta.

plzebicgu pclsicdzctlia został sporzącizcltl\ oraz pclclpisałr1,, protokoł.

protokółował:

/
srrnerł/curr,rv
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RADY GMINY
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Artui Rędzikowski

Rad,l,

