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PROTOKÓŁ NR XLVIII/2010  

z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie  

z dnia 31 maja 2010 roku 

 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100 % 
ogółu Rady. Radny Jaromir Piotrkiewicz  uczestniczył w sesji od punktu II – 
„a”,. 

- lista obecności  

                                                                                                   zał. Nr 6 

Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie. 

Rozpoczęła się o godz. 1400 – zakończyła o godz. 1430. 

Protokołowała : Małgorzata Komorowska  

 

Ad. pkt. I – a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XLVIII 
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 14 radnych 
(w chwili otwarcia sesji), co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe 
obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

Poinformowała, Ŝe sesja odbywa się na wniosek Burmistrza Miasta. Odczytała 
wniosek i stanowi on załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. pkt. I – b 

Ustalenie porządku obrad. 

Do przesłanego radnym porządku obrad, uwag nie zgłoszono i Rada 14 głosami 

„za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym ustaliła następujący porządek obrad : 

I. Sprawy organizacyjne : 
a) otwarcie obrad sesji, 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad. 

 
 



 

2 

 

II. Projekty uchwał : 
a) w  sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2010 roku, 

b) w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie udziałów nieruchomości 
gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna. 

III.  Wnioski i interpelacje radnych. 
IV. Sprawy róŜne i komunikaty. 

      V. Zamknięcie obrad XLVIII sesji RM. 

 

Ad. pkt. I – c 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym powołała Komisję 
Uchwał i Wniosków w następującym składzie : 

1. Radny Andrzej Balicki 

2. Radny Paweł Banasik  

3. Radna Maria Bautembach 

 

Ad. pkt. I – d 

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 14 głosami „za” – jednogłośnie, przy 1 nieobecnym na Sekretarza obrad 
powołała radnego Wojciecha Jańczaka. 

 

Ad. pkt. II – a 

Zmiany w budŜecie. 

Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycję zmian w 
budŜecie miasta Lipna w 2010 roku, zgodnie z uzasadnieniem do projektu 
uchwały. 

Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej  … 
przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię. 

Radna Maria Bautembach – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 

,a projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2010 roku 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” – 
jednogłośnie podjęła 
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                                              - UCHWAŁ Ę  NR XLVIII/406/2010 

                                           jak w załączniku Nr 2 
 

Ad. pkt. II – b  

Projekt uchwały – nabycie ul. Komunalna. 

Pan Robert Kapuściński – InŜynier Miasta wyjaśnił, Ŝe nabycie części 
nieruchomości przy ul. Komunalnej 2 przyspieszy odbudowę budynku. Nabycie 
gruntu nastąpi nieodpłatnie. Miasto poniesie tylko koszty sporządzenia 
notarialnej umowy kupna. 

 
Radny Andrzej Balicki  – przedstawił w powyŜszej sprawie pozytywną opinię 
Komisji Gospodarki Komunalnej …  

Radna Maria Bautembach– w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytał 
projekt uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na nabycie nieruchomości 
gruntowej na własność Gminy Miasta Lipna (ul. Komunalna), 
 

          Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 15 głosami „za” - 
jednogłośnie podjęła 

                                              - UCHWAŁ Ę  NR XLVIII/407/2010 

                                           jak w załączniku Nr 3 

 
Ad. pkt. III  

Radni nie zgłosili Ŝadnych wniosków i interpelacji. 
 

Ad. pkt. IV  

Przewodnicząca Rady –  przedstawiła następujące sprawy : 

- odczytała pismo Burmistrza Miasta w sprawie wykonania uchwały Nr 
XLII/369/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4. Dodała, 
Ŝe jeŜeli radni chcą zapoznać się z załącznikiem do tego pisma, będzie się ono 
znajdowało w biurze Rady. 

- odczytała Ŝyczenia od posła na Sejm RM Pana Jerzego Wenderlicha z okazji 
XX – lecia samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 
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Ad. pkt. V  

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

 

     Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                         Maria Turska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


