Protokół
z przebiegu XXXIX nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 22 maja 2018r.
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 ).
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 15.30 wypowiadając sława „Otwieram
XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Walicki Rafał
Przew. Rady- Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic, w związku z nałożeniem przez
ustawodawcę obowiązku podjęcia uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz regulaminu kąpieliska
gminnego do dnia 31 maja 2018 r.,
Oraz
Regionalna Izba Obrachunkowa zawnioskowała o uchylenie Uchwały XXXVIII/292/2018 w sprawie
emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, podjętej
26 kwietnia 2018 r., z powodu niepełnego zacytowania podstawy prawnej, oraz o podjęcie nowej
uchwały, co pozwoli na kontynuowanie dalszych prac związanych z emisją obligacji w celu
sfinansowania zadań inwestycyjnych Gminy Lubniewice.( Zał. Nr 3)
porządek obrad jest następujący
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprawy regulaminowe.
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lubniewice.
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu kąpieliska gminnego.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Lubniewice oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu.
7. Zakończenie obrad.

Przew. Rady - przystępujemy do realizacji programu.

Odnośnie pkt. 2 porządku obrad.
Pani Sosnowska Aleksandra przedstawiła projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie
Gminy Lubniewice.

Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 4)

Odnośnie pkt. 3 porządku obrad.
Pani Sosnowska- przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu kąpieliska gminnego.
Wobec braku pytań Przew. Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednomyślnie - 14 głosów za.( Zał. Nr 5)

Odnośnie pkt. 4 porządku obrad.
Pani Skarbnik A. Kisielewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 6)

Odnośnie pkt. 5 porządku obrad.
Pani Skarbnik A. Kisielewicz przedstawiła projekt uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2035.

Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 7)

Odnośnie pkt. 6 porządku obrad.
Pani Skarbnik A. Kisielewicz przedstawiła projekt uchwały w spawie emisji obligacji Gminy Lubniewice
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pani Skarbnik- Zmiana polega na tym, że w podstawie prawnej został dołożony art. 32 ustawy z dnia
15.01 o obligacjach. Poprzednio był przywołany tylko art. 33 , RIO zaleciła, że w podstawie prawnej
powinien być art. 32. I w związku z tym w paragrafie 8 uchyla się poprzednią uchwałę
XXXVIII/292/2018 z dnia 26.04.2018r.
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że art. 32 w konkretny sposób określa nam cel emisji
obligacji. Instytucja, która przygotowała nam projekt uchwały i ma pomóc przeprowadzić procedurę
emisji obligacji jest na stanowisku, że główną podstawą prawną jest ustawa o samorządzie gminnym,

a dalsza podstawa prawna jest skierowana do RIO i do banku, który ma dokonać emisji obligacji. I
zgodnie z zaleceniami uchylamy poprzednią uchwałę, żeby bieżąca miała tą podstawę jaką zaleca
nam RIO.
Uwag do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych
Wstrzymało się od głosowania -2 radnych
Przeciw głosowało -2 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 8)
Odnośnie pkt. 7 porządku obrad.
Wobec wyczerpania punków porządku obrad Przew. Rady zamknęła XXXIX nadzwyczajną sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz.16.00.
Protokołowała
S. Żuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa

