Protokół
z przebiegu XXXIII nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
dnia 22 listopada 2017r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 14 radnych.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu. (Zał. nr 1 i 2)
Wiceprzewodnicząca Rady Beata Sanocka otworzyła obrady o godzinie 14.30 wypowiadając sława
„Otwieram XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„.
Przywitała wszystkich radnych i zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych, obecnych jest 14 radnych, wobec czego rada może obradować
i podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni: Sowa Katarzyna
Wiceprzewodnicząca Rady -Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic, w związku
z uwagami nadzoru dotyczącymi uchwały Nr XXXII.245.2017 to jest: brak w uchwale wykazu
miejscowości jakie obejmuje obwód szkoły oraz uchwała nie powinna być publikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej (Zał. Nr 3)
Porządek obrad:
1.
Sprawy regulaminowe.
2.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Samorządowych
w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Lubniewicach
3.
Zakończenie obrad.
pkt 2 porządku obrad
Pani R. Kaczmarek Dyr. Zespołu Szkół Samorządowych - na wstępie takie usprawiedliwienie, bo
uchwała, która była przygotowana na zwyczajną sesję i została podjęta, była przygotowana zgodnie
z tym co było opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z innych gmin, na
dowód mam ksero. W międzyczasie zmieniono wytyczne i tą naszą uchwałę nie opublikowano stąd
też musieliśmy nanieść poprawki, a że ta uchwała musi być podjęta do 30 listopada, stąd dzisiejsza
sesja.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół
Samorządowych w Lubniewicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka
w Lubniewicach.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta jednomyślnie, 14 głosami za (Zał. Nr 4)
pkt 5. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXIII
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach o godzinie 14.50.
Protokołowała.
St. Żuk
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Beata Sanocka

