Protokół Nr VI/2019
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 29 stycznia 2019 r.
Sesję rozpoczęto o godz. 14:30, a zakończono o godz. 14:50.
Na stan 15 radnych w sesji udział wzięło 15 radnych, lista obecności radnych stanowi załącznik
do niniejszego protokołu z sesji.
Ponadto w sesji uczestniczył zastępca burmistrza Robert Brudniak.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały.
4. Zakończenie obrad.
Ad.1 Sesję otworzył i prowadził obrady przewodniczący rady Wiesław Osuch, który po
przywitaniu wszystkich przybyłych na obrady sesji, stwierdził na podstawie podpisanej listy
obecności radnych, że dzisiejsza sesja rady jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.2 Porządek obrad przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleszycach Wiesław Osuch.
Nie zgłoszono zmian do przedstawionego porządku obrad.
Ad. 3. Podjęcie uchwały:
- w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso –
projekt nr 37/2019 przedstawił zastępca burmistrza Robert Brudniak.
Radny Dariusz Bosak zwrócił uwagę na różnicę w wynagrodzeniu prowizyjnym o stawce
procentowej dla inkasentów podatku poszczególnych sołectw.
Wyjaśnień udzielał zastępca burmistrza, który m.in. poinformował, że proponowane w projekcie
uchwały wynagrodzenie prowizyjne nie jest zmieniane od wielu kadencji, jedynie zmienia się lista
inkasentów, a są to sołtysi poszczególnych sołectw, wybranych na nową kadencję, a różnice
wynikają głównie z liczby mieszkańców (podatników).
Za przyjęciem ww. projektu uchwały jak w przedstawionej treści i załączonej do niniejszego
protokołu z sesji głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Imienny wykaz głosowania nad ww. projektem uchwały stanowi załącznik do mniejszego
protokołu.
Uchwała Nr VI/39/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu z sesji.
Ad. 4 Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący rady zamknął
VI sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Wiesław Osuch
Protokołowała M. Żaczek
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