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PROTOKÓŁ   NR   IX /2015 
z   uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 
 

Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi  
100% ogółu Rady. 

- lista obecności  
zał. Nr 21 

Sesję zorganizowano z okazji 25.rocznicy funkcjonowania samorządu 
terytorialnego. 
Sesja odbywała się w sali Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie.  
Rozpoczęła się o godz. 1600 – zakończyła o godz. 1700. 
Protokółowała : Małgorzata Komorowska 
 
Przed sesją Pan Szczepan Olędzki – Przewodniczący Miejskiej Komisji 
Wyborczej wręczył panu Kamilowi Komorowskiemu zaświadczenie o 
wyborze na radnego, które stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Pani Ewa Urbańska - Przewodnicząca  Rady - odczytała rotę ślubowania o 
treści : 
 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuj ę uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 

rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i mieszkańców”, 

 
zaś Pan Kamil Komorowski wypowiedział słowo „ślubuję, tak mi dopomóż 
Bóg”. 
 
Radny Kamil Komorowski przyjął gratulacje od radnych i burmistrza. 
 

  
Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przewodnicząca Rada – radna Ewa Urbańska przywitała wszystkich 

przybyłych na obrady Sesji (lista zaproszonych stanowi załącznik nr 2 i 

dokonała otwarcia stwierdzając, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 
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quorum , przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad. 
Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta wyjaśnił, że  w związku z planowanym 

referendum ogólnokrajowym wnioskuje o zmianę w porządku obrad poprzez 

podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 

referendum ogólnokrajowym. Proponuje, aby projekt tej uchwały omówić 

przed wystąpieniem Przewodniczącej Rady. 
 

Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

        
Rada 15 głosami "za"- jednogłośnie przychyliła się do wniosku Burmistrza 
Miasta i ustaliła następujący porządek obrad :  
 
Proponowany porządek obrad:  

 
                      I . Sprawy organizacyjne : 
                          1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
                          2. Ustalenie porządku obrad. 
                          3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

          4. Powołanie sekretarza obrad. 
 

                    II. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu  
                         głosowania w referendum ogólnokrajowym. 
 

   III. Wystąpienie Przewodniczącej Rady. 
 
   IV. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy odrodzenia  
         samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
    V. Wręczenie okolicznościowych medali. 
 

                  VI. Zakończenie sesji oraz część artystyczna. 
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Ad. pkt. I - c 

Powołanie Komisji uchwał. 
Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 
                        1.  Radny Jerzy Piechocki 
                          2.  Radna Maria Turska 
                          3.  Radna Maria Wojtal 
 
 

Ad. pkt. I – d  
Powołanie Sekretarza obrad 
Rada 15 głosami "za" - jednogłośnie na Sekretarza Obrad powołała radnego 
Cezarego Makowskiego. 

 

Ad. pkt. II  

Utworzenie odrębnego obwodu głosowania 
 
Radna Maria Wojtal - w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków odczytała projekt 
uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum 
ogólnokrajowym. 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, 
Kultury i Samorządu. 

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

                                              - UCHWAŁ Ę  NR IX/53/2015 

                                           jak w załączniku Nr 3 
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Ad. pkt. III  

Pani Ewa Urbańska - przestawiła okolicznościowe wystąpienie, która stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

Pan Paweł Banasik - Burmistrz Miasta - podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju miasta na przełomie całego dwudziestopięciolecia. 
Przybliżył obrady I sesji z 1990 roku. Wystąpienie stanowi załącznik nr 5. 

 

Ad. pkt. IV  

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy odrodzenia           
samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Radne : Maria Turska i Maria Wojtal - w imieniu Komisji Uchwała i Wniosków 
odczytały projekt uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy odrodzenia          
samorządu terytorialnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że projekt uchwały zgodny jest pod 
względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Oświaty, 
Kultury i Samorządu. 
 
Radna Maria Turska zaproponowała, aby uchwałę przyjąć poprzez aklamację. 
 
Rada przyjęła uchwałę poprzez aklamację. 

                                              - UCHWAŁA  NR IX/54/2015 

                                           stanowi załącznik Nr 6 

 

Ad. pkt. V  

Wr ęczenie okolicznościowych medali 
Radni, Burmistrzowie, Zastępcy Burmistrzów, Skarbnicy i Sekretarze z lat 1990 
- 2015 z rąk Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta  otrzymali 
okolicznościowe medale i podziękowania. 
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Na ręce Przewodniczącej Rady oraz Burmistrza Miasta życzenia oraz gratulacje 
przekazali : pani Aneta Jędrzejewska - Marszałek Województwa, pani Anna 
Smużewska - Wicestarosta Lipnowski oraz pan Rafał Wiśniewski - 
Przewodniczący Rady. 
 
 

Ad. pkt. VI  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 

zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady IX Sesji Rady Miejskiej w 

Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 

Po sesji odbyła się krótka część artystyczna i poczęstunek. 
 

                                     

 


