Protokół
z przebiegu XL nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 06 czerwca 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. 15.00 wypowiadając sława
„Otwieram XL 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:
Kilinkiewicz Maciej
Przew. Rady- Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic, w związku z
możliwością finansowania pożyczki dla Biblioteki Publicznej w Lubniewicach w kwocie
15.000,00 zł, należało zmniejszyć dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób
fizycznych i wprowadzić przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, dlatego zaistniała konieczność podjęcia uchwał
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Sprawy regulaminowe.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2035.
Zakończenie obrad.

przystępujemy do realizacji programu.
Odnośnie pkt 2 porządku obrad,
Pani Skarbnik A. Kisielewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na
2018 r.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Za przyjęciem uchwały głosowało – 14 radnych
Uchwała została podjęta.(Zał. Nr 4)

Odnośnie pkt 3 porządku obrad,
Skarbnik Gminy A. Kisielewicz przedstawiła projekt uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2035.
Pytań do projektu uchwały nie było.
Uchwała została podjęta.(Zał. Nr 5)
Pkt 4 porządku obrad,
Wobec wyczerpania punków porządku obrad Przew. Rady zamknęła XL nadzwyczajną sesję
Rady Miejskiej w Lubniewicach o godz.15.20.
Protokołowała:
S. Żuk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa

