Protokół
z przebiegu XXXI nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 września 2017r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 10 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Wiceprzewodnicząca Rady Beata Sanocka otworzyła obrady o godz. 13.10
wypowiadając sława „Otwieram XXXI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 9 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Sowa Katarzyna
Stein Henryk
Walicki Rafał
Żurański Eugeniusz
Radny spóźniony:
Matczak Przemysław
Wiceprzewodnicząca Rady - Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic w związku

z realizacją projektu pt.” Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz
z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubniewicach. ( Zał. nr 3)
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF gminy L-ce na lata 2017-2030
4. Zakończenie obrad.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad.
Na obrady sesji wszedł Radny Matczak Przemysław – Rada obradowała w 10-osobowym składzie.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Radny Komar- W kulturze fizycznej 2.449,28 zł wpływy ze zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej
wysokości przez stowarzyszenie, co to za stowarzyszenie oddaje środki jeszcze przed końcem roku?
Pani Skarbnik – Dotacja dotyczy zeszłego roku.
Radny Komar -Jaką promocję planujemy podczas zawodów wędkarskich, ponieważ zaplanowano
8.116,00 zł. dochody z usług promocyjnych.
Pan Burmistrz –Promujemy inne firmy.
Radny Langowicz – W dochodach w dziale 926 jest kultura fizyczna a w wydatkach jest 921 kultura
fizyczna.

Pani Skarbnik -W wydatkach w dziale 921 powinno być kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Radny Białek – Czy w dziale 903 będą jakieś pieniądze na stację uzdatniania wody w Gliśnie.
Burmistrz – Tłumaczyłem to na zebraniu w Gliśnie, nie było środków podczas naboru, będzie nabór
będą środki- muszą być. Jest to inwestycja, która jest do zrobienia i dyskusji nie ma. Chętnie
złożylibyśmy jeden projekt, ale było tylko i wyłącznie do dyspozycji tylko 5 %, można było złożyć na
tzw. wodę, ewentualnie przyłącza kanalizacyjne, stąd też złożyliśmy w tym dużym projekcie na
kanalizację i wodę na osiedlu leśnym. Ma być ogłoszony nabór na wodę i jak będzie ogłoszony, to na
pewno będziemy aplikować. Na szczęście inwestycja jest do 1 mln Euro więc dofinansowanie będzie
wówczas na poziomie 85%.
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 10 głosów za (Zał. Nr 4)

Odnośnie pkt 3.porządku obrad
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF gminy L-ce na lata 20172030.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie- 10 głosami za.( Zał. nr 5)
Odnośnie pkt.4 porządku obrad.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Sanocka Beata
zamknęła nadzwyczajną XXXI sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach o godz. 13.55.
Protokołowała
St. Żuk
Wiceprzewodnicząca Rady
Beata Sanocka

