PROTOKÓŁ NR XX/12
z XX Sesji Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 86 %
ogółu Rady.
- lista obecności
zał. Nr 5
Sesja odbywała się w Urzędzie Miejskim w Lipnie.
Rozpoczęła się o godz. 1300 – zakończyła o godz. 1400.
Protokołowała : Małgorzata Komorowska

Ad. pkt. I – a
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady – radna Maria Turska – dokonała otwarcia obrad XX
Sesji Rady Miejskiej w Lipnie stwierdzając, Ŝe w sesji uczestniczy 13 radnych,
co stanowi quorum, przy którym Rada moŜe obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Przewodnicząca Rady – poinformowała, Ŝe wpłynął wniosek Burmistrza
Miasta o zwołanie sesji w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. I – b
Ustalenie porządku obrad.
Burmistrz Miasta – zaproponował włączenie do porządku obrad dwóch
projektów uchwał :
1) w sprawie zmiany budŜetu Gminy Miasta Lipna na 2012 rok,
2) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Lipna na lata 2012–2020.
Innych uwag nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2
nieobecnych, uwzględniając propozycje Burmistrza ustaliła następujący
porządek obrad :
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I.

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

II.

Projekty uchwał :
a) w sprawie zmiany budŜetu Gminy Miasta Lipna na 2012 rok,
b) zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Lipna na lata 2012–2020,
c) w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.

III.
IV.
V.

Wnioski i interpelacje radnych.
Sprawy róŜne i komunikaty.
Zamknięcie obrad sesji.
Ad. pkt. I – c

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych powołała Komisję
Uchwał i Wniosków w następującym składzie :
1. Radny Kazimierz Jesionowski
2. Radny Jarosław JeŜewski
3. Radny Grzegorz Koszczka
Ad. pkt. I – d
Powołanie Sekretarza obrad
Rada 13 głosami „za” – jednogłośnie, przy 2 nieobecnych na Sekretarza obrad
powołała radnego Grzegorza Nierychlewskiego.
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Ad. pkt. IV - a
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem do projektu
uchwały. Poprosiła o poprawienie w załączniku do projektu uchwały na
ostatniej stronie w kolumnie 15.2 w roku 2012 kwoty z „33 388 160,00” na
kwotę „3 388 160,00”.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ...
przedstawił pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały zmieniającego
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na
lata 2012 – 2019.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2012-2019.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XX/153/2012
jak w załączniku Nr 2
Ad. pkt. III – a
Zmiany w budŜecie.
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła propozycje zmian w
budŜecie zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radny Piotr Rogeński – w imieniu Komisji Gospodarki Finansowej ...
przedstawił pozytywną opinię w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w
2012 roku.
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta Lipna w 2012
roku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 13 głosami „za”jednogłośnie, przy 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XIX/154/2012
jak w załączniku Nr 3
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Ad. pkt. IV – c
Emisja obligacji
Pani Jolanta Maciejko – Skarbnik Miasta – przedstawiła uzasadnienie w sprawie
emisji obligacji komunalnych zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.
Radna Mirosława Szymkowska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji
Gospodarki Finansowej …
Radny Kazimierz Jesionowski – w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków
odczytał projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 12 głosami „za”jednogłośnie, przy 1 wstrzymującym i 2 nieobecnych podjęła
- UCHWAŁĘ NR XX/155/2012
jak w załączniku Nr 4
Ad. pkt. III
Wnioski i interpelacje
Radny Zbigniew Golubiński – wnosi o podjęcie rozmów z Policją o częstsze
kontrole w rejonie ul. Łącznej. Podziękował Burmistrzowi Miasta za
wyrównanie dziur na ul. Kusocińskiego.
Radna Maria Bautembach – prosi równieŜ o częstsze kontrole Policji w rejonie
os. Korczaka.
Burmistrz wyjaśnił, Ŝe było spotkanie z Komendantem Policji i wiedzą w jakich
rejonach miasta mają być częstsze kontrole.
Burmistrz podziękował radnych za poŜegnanie Księdza Prałata.
Ad. pkt. IV
Sprawy róŜne i komunikaty.
Nie zgłoszono.
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Ad. pkt. V
Przewodnicząca Rady
- stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XX Sesji Rady Miejskiej w
Lipnie”.

Protokołowała

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Komorowska

Maria Turska

5

