
  PROTOKÓŁ NR XLV/2010  

z nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 11 kwietnia 2010 roku 

 

Sesja odbywała się w Starostwie Powiatowym w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 800 – zakończyła o godz. 815. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Józef 
Predenkiewicz stwierdzając, Ŝe sesja trzech Rad: Powiatu, Miasta i Gminy 
odbywa się w związku z uczczeniem pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej  w 
Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, 
kombatanckich i innych. 
Otwarcia sesji Rady Miejskiej w Lipnie dokonała Przewodnicząca Rady – radna 
Maria Turska stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 
quorum, przy którym Rada moŜe podejmować prawomocne uchwały 

                                                                               -  lista obecności 
                                                                                 załącznik Nr 2 

                                                               

Ad. pkt. 2 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie, na Sekretarza obrad powołała radnego 
Marka Furmańskiego 

  

Ad. pkt. 3 

Ustalenie porządku obrad. 

Rada 15 głosami „za” – jednogłośnie ustaliła następujący porządek obrad : 

 
1. Otwarcie sesji Rady Powiatu w Lipnie, Rady Miejskiej w Lipnie,                     

Rady Gminy Lipno i stwierdzenie quorum. 
2. Powołanie sekretarzy obrad. 



3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas 
katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, 
kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych. 

5. Zakończenie. 

Ad. pkt. I – c 

Podjęcie uchwały 

Przewodnicząca Rady  - zaproponowała przyjęcie uchwały poprzez aklamację. 

Następnie odczytała projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy 

lotniczej w Smoleńsku przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, 

wojskowych, kombatanckich i innych. 

Uwag nie zgłoszono i Rada poprzez aklamację przyjęła  

 

                                                          UCHWAŁĘ  NR  XLV/388/2010 

                                                            jak w załączniku Nr 1 

 

Ad. pkt. VI  

Przewodnicząca Rady – w związku z wyczerpaniem porządku obrad, dokonała 
zamknięcia sesji słowami :”Zamykam obrady XLV sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 

 

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska 

 

 

 

 


