Yifrtffiy
z przebiegu obrźrd III-ej sesji Rady Gminy Łanięta odbyte.i
rv dniu 13 grudnia 2018 roku.

z

()bracly IlI ses.ji zwołano na poclstawie art.20 r-rst. 3 ustaw-},
o satnorządzic grrrinnym (Dz. |). z2018r. poz,99;ł. 1000. 1349 i 1432).

dnia 8 marca 1990r

W

obradach III-e.i ses.ji I{ad1,(]minr,Łanięta lrdział u,zięli radni Ciminy Łanięta oraz
zaproszeni goście zgodnie z listą obecności stanor,r.,iącą załącznik do ninieiszego protokółu,

Posiedzenie IIi ses.ji Rady, Gmin;, Łarrięta otrł,orzyłprzer,vodniczący. Otlvierając II1 Ses.ię
Rad1, Gminy ł,anięta Przervodnic,zLŁcy przyrvitał prz1,,b.vłych na dzisiejszą sesję radnych oraz
zaproszon:Ich gości.

o

złozonl,m przez Wóita Gminy Łanięta pisemrrym
7 grudnia 2018 o zrvołanie sesii rł,trybie alt. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Następnie pointbrmorvał

wniosku z clnla
1990r o samorządzie grninnvm (Dz. U . z 2018r. poz. 994. 1000. 1 319

i

1432) oraz ustalonym

porząclklr obrad.

1. ()trł,alcie ses.ji.

2. Rozpatrzcrlie prtl.iclitórr

uchr.rał:

a) rł sprarrie obniżenia średnie.j cen},z_yta cio wl,miaru podatku rolnego na 20l9 rok;
b) rł, sprarvie ustalenia stawek podatku od nieruchomości;
c) rł, sprarł,ie określeniastaw-elt podatku od środkórł, transportowych;
d) rł, sprarł,ie zr,ł,olnień z podatku od nieruchonlości:
e) rł, sprarł,ie znian\, uclrrł,ałyRady Gn:rirry Łanięta nr IIl9lż018 lv sprarł,ie określenia

t)

rvzorcirv fbrmularz1, deklarac.ii i infbrmac.ji:

sprau,ie zmlan lv brrdzecie gminy ł,anięta na 2018r.
g) w sprarvie zrrriany uclrwał,v Rad,v Gminy Łanięta nr IY l22ll5 w sprawie
prz.yzlla\Ą,ania i rł,ysokościdiety dla przervoclniczącego Rady Gminy Łanięta.
3.7,akończenie obracl III scs.ji l{ad1, Gnrin1w,

()dn. pkt. l . ()nl,cłrt,ic .s,e"sli
I)osieclzcnie lII ses.ji Rad1 (inrinl,Larriętir otrvorzl,ł oraz prowaciził przerł,odniczący Radv
Gmin1, ł.allięta Pan Artur I{ędzilr.orł,ski. Otrvicrając III Ses.ję Racly Gminy ł,anięta
Przerł,odniczćlc}/ prz}l\vitał prz.vbl,ł1,,ch na clzisie.iszą ses.ię radnl,ch oraz zaploszonych gości.
Na podstanic list1, obccności i obecrrości na sali przer,vodniczący sprawdził^ a następnie
stwierdził quorllm ora7, że obrad_v są pfźl\Ąlomocne do realizac.ji porządktr obrad
i poclejmor,vania uchrvał na 14 radnyclr na dzisie.jsze.i ses.ji.jest 14 radnych.

Wojt Gmirr},-zaproponorł,ał zmianę clo przedłozonego ri,cześnie.j porządku obrad. W punltcie
2.g) r,vprowadzić pocl.jecie tLchu,ał1, n, sprar,i.,ic ztrrialr rv Wielolctnie.j Prognozic Finansorvci
Gminy,ł,anięta na lata 2018 -2021. natomiast punkt dotychczasow1, 2.g) podjęcie uchwały

w spraw,ie zmiany uchwały nr Łanięta nr IY l22ll5 w sprawie przyznawania i wysokości
diety dla przewodniczącego Rady Gminy ł,anięta będzie punktem 2.h).
Porządek po zmianach przedstaw-ia się następująco:

1. Otwarcie sesji.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)
b)

c)

d)
e)

0

g)

rł,spraw.ie obnizenia średniei ceny z.yta do rv,vmiaru podatku rolnego na2019 rok;
w spralvie ustalenia starł,ck podatku od nieruchonrości;

w spralł,ie określeniastarł,ek podatku od środkow transportow,ych;
w,sprawie zlvolnień z podatku od nieruchomości;
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta nrIIl9lż0l8 w spraw'ie określenia
lł,zorółł,formularzy deklaraci i i informac i i ;
w sprawie zmlan w budzecie gminy Łanięta na 2018r.
rł, sprarł.ie zmian1, Wieloletniei Prognozy Finansowei Gminy Łanięta na lata 2018żOż1

sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łanięta nr IY l22l15 w sprawie
pruyznawania i wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy Łanięta.
3, Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy

h)

w.

Odn. pkt. 2 Rozpatrzenie projektow uchwał:
p.pkt. a) w sprawie obnżenia średniej ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019
rok;
projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy oraz odczytał treśĆprojektu uchwałY

przęwodniczący poddał pod głosowania przyjecie projektu uchwały w sprawie obnizęnia
cęny ż)Ąa do Ę.ryniaru podatku rolnego na 2019 rok.

Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Przewodniczący v,ryczytywał radnYch w porządku
alfabetycznymzadĄącpytanie czy jest za,ptzeciw czy wsttzymuje się zaptzyjęciem projektu
uchwały,
_
Obecnych przy głosowaniu było 14 Radnych: za przyjęciem 12 głosów, przeciwnych
i wstrzymujący"iz Protokół głosowania w zŃączeniu do niniejszego głosowania.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwałę nr llIllll2018 w sPrawie
obnżenia średniejceny żyta do wymiaru podatku rolnego na 2019 rok.
p.pkt. b) w sprawie ustalęnia stawek podatku od nieruchomości;
pro.iekt uchwały omówił sekretarz Gminy oraz odcz7,tał tręśćprojektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod. głosowani
podatku od nieruchomości.

a

ptzyjecie projektu uchwały w ustalenia stawek

Głosowanie odb.vło się w, sposób.iawny. Przewodniczący wyczytywał radnych w porządku
aitiibetl,cznym zadając pytanie czy.jest za, przeciw czy wstrzymuje się za przylęciem pro.iektu
trchwały.

Obecn,vch przy głosowaniu było 14 Radnych: za przyjęctem - 13 głosów, przeciwnych 0
i wstrzymu.jących 1 Protokół głosowania w załączeniu do niniejszego głosowania.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwałę nr IIIl12l20l8 w ustalenia stawek
podatku od nieruchomości.
p.pkt. c)

l,t,

,spl,au,ie

określeniasl.av,ek pocJatkrł otl śrtldkólt, trałlsporloyych,'

Pro.jekt uclrrvały orrrórł.ił Sekretarz Gmin1, oraz odczl,tał treśćprojektu rrchwały,
Przewodniczący poddał pocl głosorvania prz,r,-jecie pro.jektu uchwały w sprawie okreŚlenia
stawęk podatku od środkowtransportowyclr.

Ciłosorł,anie odbl,ło się l,ł,sposób.iarvn1,. Przerł,odniczący wyczytyrł'ał radnych w porządku
alf-abet.vczrrym zadając pytanie cz1, jest za" przecirł,czy wstrzymu.je się zaptzyjęciern projektu
uchił-ał,v.

obecrrl,c5 prz1, głosorł,aniu blło 1:l Radrrl,ch: za przyjęciem - 12. głosów. przeciwnYch 0
irł.strzymu.jących 2 Protokół głosouania w-załączeniu do niniejszego głosowania.

Ratla Gminv rv głosorvaniu jarvnl,m prz_vjęła Uchwałę nr lIll13l2018 w sPrawie
określeniastarvek podatku od środkórv transporto*,ych.
p.pkt. d)

rł, .lpl,łl t i e

lr

oln ie
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ll rlnt o.śc, i :

proiekt uchnał_v omow,ił Sekretarz Gmin1, oraz odczl,tał treśćprojektu uchrł'ałY.
przewodniczący poddał pod głosou,ania prz1,|ecie projektu uchwały w sprawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
Głosorł,anie odb.vło się rł, sposob jarł,nl,. Przerł,odnicząc}, \Ąiyczytywał radnych lv Porządku
alf-abetycznym zacla.jąc py,tanie cz;,.iest za, przecir.v czy wstrzymuje się zaprzyjęciem Projektu
uclrwały.

obecnych przy głosowaniu było 14 Radnych: za przyjęciem - 13 głosÓw, przecir,ł'nl'ch 0
i wstrzymujących 0.
Protokół głosowania w zńączeniu do niniejszego głosowania,
Ratla Gminy ly głosorvaniu jalvnl,m przyjęła Uchwałę nr IIII1112018 w sPrawie zwolnień
z podatku od nieruchomości.
p.pkt. e) w sprawie określeniav,zorów formularzy deklaracii i informctcji;
pro.jekt uchr,vał1,omorł,ił Sekretarz

Gminv oraz odczvtał

treŚĆ pro.iektu uchwał-v.

Przewodniczący poddał pod głosowania prz_v.iecie projektu uchwały lł, sprawie określenia
wzorów formularz_v deklarac.ji i infbrmacji;
Głosow.anie odbyło się w sposób.iawny. Przewodniczący wyczytywał radnych rł' porządku
alt-abetl,czn,vm zada.iąc p}.tanie czy.iest zą pTzeon\ czy wstrzyrnuie się zaprzy.lęclenr projektu
uclrwały.
()becnych przv głosow,aniu było 14 Radnych: za przylęciem - 14 głosów, przeciwnych 0
i w,strz_ymujących 0.
Protokół głosowania w załączeniu do ninie.jszego głosowania.

Rada Gminy w głosorvaniu jawnym przyjęła Uchwałę nr III/15/2018 w sprawie
określenia rvzorów formularzy deklaracji i informacji.

p.pkt. f) w ,sprau,ie zmian y, butlżecie gminy Łanięttt na 2()l 8r
Pro.jekt uchrł,ał1, omor,viła Skarbnik Ciminy, oraz odcz,:,tała treśćuchrvał1,.

Przcwoclnicząc_v poclclał pocl głosowania przyjecie projektu uchwały
rł, budzecie Gminv Łanięta na 2018r,

w

sprawie zmlan

Głosowanie odbyło się ił,sposob jarł,n,v, Przerł,odniczący wyczytyrł'ał radnych w porządku
alfabet,vcznym zacla_jąc pl.tanie cz_v jest za. przecirv cz\,\ł,strzymuje się zaprzyjęctem projektu
uchlł,ały.
obecnl,gfi przy głosorvaniu bl,ło 1;l Radnl,ch: za przyjęciem - 8 głosów, przeciwnYch 0
i w-strzymujących 6.
Protokoł głosow,ania w, załączeniu do niniejszego głosowania.

Rada Gminy łv głosowaniu jarvnl.m przl,jęła tlchwałę nr
rv budżecie Gminy Łanięta na 2018r

\r'

11111612018

w sPrawie zmian

p.pkt. g) w sprawie zmianw Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łanięta na lata 20]8
-2021

projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy oraz odczyIałatręśĆuchwały,

przęwodniczący poddał pod głosowania przyjecie projektu uchwały w Wielolętniej PrognozY
Finansowej Gminy Łantęta na lata 20I 8 -202l .
Głosowanie odbyło się w sposób januny. Przewodnicząay wyczytywał radnych w Porządku
alfabetycznymzadającp}tanie czylest za,przeciw czy wstrzymuje się ZaWzYjęciem Projektu
uchwały.
0
obecnych przy głosowaniu byŁo 14 Radnych: za przyjęciem - 8 głosów, PrzeciwnYch
i wstrzymujących 6.
Protokół głosowania w załączeniu do niniejszego głosowania,

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwałę nr lllll7l2018 w sPrawie zmianY
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łanięta na lata 2018 - 2018.

p.pkt.0

wspt,ctl,ie zmiun),, llchl|)d)ł),Rady Gminy Łanięta nr IV/22i15 w sprawie

r)rz!-zn(nl)cłllią i y;y,soktlścidiety dlu przewodniczącego Rady Gminy Łanięla,,

Proiekt uchwały omów,ił Sekretarz Gminy, omówienie nie zawierało podania propozyc.ji
w_a/SokoŚci

diety.

Michalski zapropol]ow,ał obnizenie poprzednio ustalone.i diety do rł'ysokoŚci
l100. 00 zł (tl,siąc sto). W zrviązku ,z tym tż ntę było innych propozycji przewodniczący
zamknął clyskusje, a następnie zarządził głosow-anie rrad pro.jektem radnego Pana Zdzlsława

Racln1, 7,dztsław

Michalskiego.
Głosow,anie odbyło się w sposób jawny. Przewodniczący wyczytywał radnych w porządku
altabet.vczn_vm zada.jąc p_vtanie czyiest za,przeciw czy wstrzymuje się zaprzyjęcl,em r.ł'niosku
w sprau,ie 11,1,56lkości diet1,-dla przew-odniczącego Rady Gnriny ł,anięta w"wysokoŚci i100"
00zl.

obecnl,ch przv głosorrirniu b_vło 14 Radn.vch: za prz5,.jęclem

- 13

głosów, przeciw'n.vch 0

i wstrz,vmującl,ch 0.

Protokół głosorvania xv zał,apzeniu do niniejszego głosowania.
Radni usialili rł;vsokośćcliety dla przew,odniczącego rady Gminy Łanięta w' w'ysokoŚci
1l00,00 zł ( słolł,nie: tl.siąc sto zł). Następnie przervodniczącypodclał pod głosowanie pro.jekt
uchwał1,.

Następnie przerł-oclnicząc1, poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmianY
uchrł.ały Rac]1. Gminl,Łanięta nr IYl2żl1,5 w sprawl,e przyznawania i nysokoŚci dietY dla
przewodlricząoego Rady Gmin.v Ł.anięta.
Głosowanie odbyło się lł. sposób jawny. Przewodniczący wyczytywał radnych w porządku
alf-abetycznym zadając pytanie czy jest za,przeciw czy wstrzymuje się zaptzyjęctem projektu
uchwał.v.

Obecn.vclr przy głosowaniu było 1,1, Radn_vclr: za przyjęclęm
i rł strz1 mu.jącycIl 2.
Protokoł głosowania w załączeniu do ninie.i szego głosorł,ania,

, lż głosów,

przeciw-nych 0

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła Uchwalę nr IIal8DOl8 w sprawie zmianY
uchwaĘ Rady Cminy Łanięta nr IYt22ll5 w sprawie przyznawania i wysokoŚci dieĘ
dla przewodniczącego Rady Gminy Łanięta.
Odn. pkt.3

po wyczerpaniu porząclku obrad Sesli Rarly Gmin1, Łanięta przewodniczącY RadY

zamknął obrady IIl -ej sesji Rady Gminy ł,anięta.

Z przebieguposiedzeni a został sporządzony oraz podpisany protokół.

protokółował:

sEKRETA
nigrZbą

GMlNY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GNIINY
Art#*,ździhowski

