PROTOKÓŁ Nr 1/2018
z posiedzenia Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych
w dniu 11 grudnia 2018 roku
Lista obecności członków komisji oraz osób uczestniczących w posiedzeniu komisji
w załączeniu.
Pierwsze posiedzenie Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych
VIII kadencji Rady Miasta Lubartów w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 17 00 otworzył
Przewodniczący Rady Miasta – Jacek Mikołaj Tomasiak.
Powitał zgromadzonych, stwierdził prawomocność obrad, po czym odczytał
porządek posiedzenia przesłany w materiałach:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Przedstawienie porządku obrad.
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad.

Uwag do zaproponowanego porządku nie było, zatem przystąpiono do jego realizacji.
Ad.3
Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.
W pierwszej kolejności Komisja przystąpiła do wyboru Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady Jacek Mikołaj Tomasiak
o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji.

poprosił członków Komisji

Radny Grzegorz Gregorowicz zgłosił kandydaturę radnego Jacka Bednarskiego.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnego
Jacka Bednarskiego z zapytaniem, czy wyraża zgodę, aby kandydować na funkcję
Przewodniczącego Komisji.
Radny Jacek Bednarski odpowiedział twierdząco, wyrażając tym samym zgodę na
kandydowanie.
Przewodniczący Rady poddał zatem ww. kandydaturę pod głosowanie .
Zaproponował radnym tryb głosowania, do którego członkowie Komisji zastrzeżeń nie
wnieśli.
W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów :
za – 4
przeciw – 0
wstrzymujących się – 2
radny Jacek Bednarski został wybrany na Przewodniczącego Komisji.
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W następnej kolejności przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Rady – Jacek Mikołaj Tomasiak poprosił o zgłaszanie kandydatur na
funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.
Przewodniczący Komisji – Jacek Bednarski zgłosił kandydaturę radnego Jacka Mikołaja
Tomasiak do objęcia ww. funkcji.
Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego komisji.
W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów :
za – 4

przeciw – 0

wstrzymujących się – 2

radny Jacek Mikołaj Tomasiak, został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji.
Po wyborze Prezydium Komisji, Przewodniczący Rady pogratulował nowo
wybranemu Przewodniczącemu Komisji i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad.
Przewodniczący Komisji Jacek Bednarski podziękował za oddane głosy, a następnie
przystąpił do realizacji dalszego porządku obrad, tj. punktu 4.
Ad. 4
Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali :
Radny ANDRZEJ ZIELIŃSKI, który skierował pytanie do Przewodniczącego Rady Jacka
M. Tomasiaka, w brzmieniu, czy w najbliższym czasie planowana jest sesja Rady Miasta,
a jeśli tak to, kiedy oraz jaka będzie jej tematyka.
Radny JACEK M. TOMASIAK – Przewodniczący Rady, odpowiadając na powyższe
poinformował radnych, że do świąt odbędą się dwie sesje. Zaznaczył, że pierwsza już
została zwołana na 19 grudnia i będzie to sesja, na której tylko i wyłącznie złoży
ślubowanie radna Ewa Grabek. Ponadto, jak mówił tego samego dnia, tj. 19 grudnia
odbędzie się także posiedzenie Komisji Spraw Społecznych o godz. 1630 i o godz. 1700
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.
Natomiast następna sesja odbędzie się w piątek 21 grudnia 2018 roku. Głównym jej
tematem będzie konieczność dokonania zmian w budżecie m.in. w związku z tym, że
wpłynęły środki ministerialne, które należy uwzględnić w budżecie i to jest jedna rzecz.
Zaś drugim punktem sesji będzie, jak wskazywał Przewodniczący Rady wybór trzech
radnych do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Kolejnym, trzecim punktem zgodnie
z zaplanowanym porządkiem bylaby uchwała w sprawie zasad ustalania diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Lubartów.
W swojej wypowiedzi Przewodniczący Rady J.M. Tomasiak podkreślił również, że
o 16 00 będzie wspólne posiedzenie Komisji, a później o godz. 16 30 sesja Rady Miasta.
Zaznaczył także, że pierwotnie obrady sesji Rady Miasta planowane były na 27 grudnia,
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jednak z uwagi na fakt, że otrzymane środki finansowe musza być przekazane
nauczycielom przed świętami, na prośbę Pani Skarbnik sesja została zwołana przed
świętami.
Innych wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji po wyczerpaniu
porządku obrad, podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.

Ad.5
Zamknięcie posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji
Jacek Bednarski
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