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PROTOKÓŁ NR  XLII/2018 
z   XLII Sesji Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 6 marca 2018 roku 
 
Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 11 radnych, co stanowi 73 % 
ogółu Rady.  
                                                                                                  lista obecności                 
                                                                                                         zał. Nr 5 
Sesja odbywała się w sali Urzędu Miejskiego w Lipnie.  

Rozpoczęła się o godz. 1100 – zakończyła o godz.1115 

Protokółowała : Małgorzata Komorowska 

 

Ad. pkt. I- a 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przewodnicząca Rady – radna  Ewa Urbańska przywitała wszystkich przybyłych 

na obrady XLII Sesji. Stwierdziła, że sesja zwołana jest na wniosek Burmistrza 

Miasta Lipna i w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum, przy którym 

Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.  

 
 Ad. pkt. I- b  

Ustalenie porządku obrad.  

Do porządku obrad uwag nie zgłoszono i Rada ustaliła następujący porządek 

obrad: 

I.  Sprawy organizacyjne : 
a) otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad , 
b) ustalenie porządku obrad, 
c) powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, 
d) powołanie sekretarza obrad. 
 
II.  Projekty uchwał: 
a)  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok, 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na 
lata 2018 – 2026. 
 
III . Zamknięcie obrad sesji RM.   
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Ad. pkt. I- c 
 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
Rada 11 głosami "za" - jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w 
następującym składzie : 

 

1. Radna Maria Turska 

2. Radna Maria Wojtal 

3. Radny Henryk Zabłocki 

 

Ad. pkt. I – d  

Powołanie Sekretarza obrad 

Rada 11 głosami "za" - jednogłośnie, na Sekretarza Obrad powołała radnego 

Grzegorza Koszczkę. 

 Ad. pkt. II  

Zmiana uchwały w sprawie budżetu miasta na 2018 rok 

Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 1. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany w 

budżecie miasta Lipna w 2018 roku widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod 

względem formalno-prawnym i uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki 

Finansowej... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLII/305/2018 

                                                            jak w załączniku nr 2  
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Ad. pkt. II  

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2026 
 
Pani Iwona Kraszewska - dyrektor Wydziału Finansowo - Księgowego - 

przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały zgodnie z załącznikiem nr 3. 

Uwag nie zgłoszono. 
 

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2018 – 2026 

widoczny jest na slajdzie, zgodny jest pod względem formalno-prawnym i 

uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Finansowej... 

  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono i Rada 11 głosami „za”, przy 4 

nieobecnych podjęła 

                                                       - UCHWAŁ Ę  NR XLII/306/2018 

                                                            jak w załączniku nr 4  

 
Ad. pkt. III  

Przewodnicząca Rady  - stwierdziła wyczerpanie porządku i dokonała 
zamknięcia sesji słowami : „Zamykam obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w 
Lipnie”. 

 

Protokołowała                                                              Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Komorowska                                                  Ewa Urbańska 
 
                      

 

 


