Sitno dnia, 22 styczeń 2019 r.

Protokół z posiedzenia
Przewodniczących Komisji
Rady Gminy Sitno
w dniu 22.01.2019 r.
Przewodniczący Komisji:
1. Pan Lech Brzozowski – Komisja Rewizyjna.
2. Pan Radosław Kwapisz - Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju.
3. Pan Kamil Pyś – Komisja Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia i Sportu.
4. Pan Adam Mazurek – Komisja Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Ochrony
Środowiska.
5. Pani Grażyna Blaszka – Komisja Skarg Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Gminy Sitno:
1. Pan Władysław Wydmański.
Zaproszeni goście:
1. Pan Krzysztof Seń – Wójt Gminy Sitno.
2. Krzysztof Prokopowicz – Referent ds. obsługi Rady Gminy, Archiwum i NGO.
Spotkanie koordynował Przewodniczący Rady Gminy Sitno Pan Władysław Wydmański.
Przewodniczący Komisji spotkali się w celu ustalenia wysokości stawek dla sołtysów
w drodze inkaso. Dotyczy uchwał:
- w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
oraz określenia terminów płatności dla inkasentów,
- w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
określenia i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso oraz
określenia terminów płatności dla inkasentów.
Komisja otrzymała dokumenty księgowe, które miały pomóc w wypracowaniu stanowiska
i określenia wysokości stawek procentowych w drodze inkaso.
Po szczegółowej weryfikacji dokumentacji księgowej i propozycji Komisji Rewizyjnej,
która zebrała się w sprawie obniżenia prowizji sołtysom za pobór podatku od zainkasowanej
kwoty od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych z 15% na 8% i stałego
ryczałtu w wysokości 100 zł miesięcznie, Przewodniczący pozostałych Komisji w części
powyższe zaakceptowali. Wyszli z propozycją zmniejszenia stawki procentowej, którą
zaproponowała Komisja Rewizyjna z 8% do 7 %, ryczałt pozostałby bez zmian.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że dany wniosek musi skonsultować
z członkami Komisji Rewizyjnej. Zaznaczył, że w dniu 25.01.2019 r. odbędzie się kolejne

spotkanie w powyższej sprawie, na którym to przedstawi propozycję innych
Przewodniczących Komisji. Przewodniczący Komisji zaproponowali również zmniejszenie
stawki procentowej prowizji od zainkasowanej kwoty podatku za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z 10% na 7%. Poruszyli również temat prowizji sołtysów za pobór podatku za
zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków i także wnioskują
o obniżenie procentu z 14% na 7% zainkasowanych kwot.
Na spotkaniu poruszone zostały również inne tematy:
1. Kolektory słoneczne, kotły;
2. INEA – światłowód;
3. OSP;
4. Muzeum;
5. Zestaw do głosowania i transmisji sesji;
6. Przystanki Karp – zaznaczenie na osi jezdni zygzaków;
7. Drogi;
8. Oświetlenie – lampy;
9. MZK.
Na tym spotkanie zakończono.
Podpisy Przewodniczących Komisji:
1. …………………………………..
2. …………………………………..
3. …………………………………..
4. …………………………………..
5. …………………………………..
Podpis Przewodniczącego Rady Gminy
Sitno
1. …………………………………….

