Protokół nr VIII/2019
z sesji Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Obrady rozpoczęto 29 kwietnia 2019 o godz. 17:00, a zakończono o godz. 18:23 tego
samego dnia. Obrady odbyły się w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku,
ul. Al. E. Sczanieckiej 56.
Porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2.

Stwierdzenie quorum VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

3.

Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4.

Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6.

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7.

Interpelacje.

8.

Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę
nieruchomości.

9.

Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin,
gm. Lwówek.

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
11. Odpowiedź na interpelacje.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Ad. 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Przewoźny, otwierając obrady VIII sesji Rady Miejskiej
w Lwówku powitał radnych, Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika
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Gminy, pracownika biura Rady, sołtysa oraz uczestniczące w obradach społeczeństwo
i przedstawicieli mediów.
Następnie Przewodniczący poinformował wszystkich uczestniczących w sesji
o przetwarzaniu danych osobowych podczas trwania obrad sesji Rady Miejskiej zwracając się
do obecnych następującymi słowami:
Szanowni Państwo!
Przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130), sesje Rady są
nagrywane i transmitowane w Internecie. Transmisja obejmuje obszar sali sesyjnej.
W związku z powyższym, wejście na salę sesyjną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wizerunku w Internecie oraz na jego przetwarzanie. Osoby uczestniczące
w obradach sesji biorą pełną odpowiedzialność za wypowiedzi oraz prezentowane przez
siebie materiały i inne treści.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas Sesji
Rady Miejskiej w Lwówku znajdują się na stronie BIP Gminy Lwówek, w zakładce „Ochrona
Danych Osobowych”.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
W obradach VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku uczestniczy 13 radnych, na
ustawowy 15 osobowy skład Rady, zatem Rada jest władna do odbycia obrad sesyjnych
i podejmowania uchwał. Nieobecnymi radnymi są Pan Sebastian Liebelt oraz Pani Patrycja
Kubiak.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu VII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Przewoźny poinformował o wyłożeniu i możliwości
zapoznania się w biurze Rady Miejskiej z projektem protokołu z obrad VII sesji Rady
Miejskiej. Powyższy projekt był również dostępny w materiałach zamieszczonych na portalu
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eSesja. Przewodniczący stwierdził, że do projektu protokołu z VII sesji nie wpłynęły żadne
uwagi, ani propozycje zmian, dlatego poprosił radnych o przyjęcie protokołu w drodze
głosowania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2.

Wyniki imienne:

ZA (13)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (2)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Protokół VII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował Radnych, że otrzymali
porządek obrad VIII sesji i zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby wnieść do niego jakieś
poprawki. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawek, Przewodniczący przystąpił do głosowania nad
dostarczonym radnym porządkiem obrad.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
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Wyniki imienne:
ZA (13)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna

NIEOBECNI (2)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
Informacja z pracy międzysesyjnej Przewodniczącego Rady stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE OD 29.03.2019 DO 25.04.2019

Burmistrz spotkał się z:
−

p. Iloną Dębską z Starostwa Powiatowego w nowym Tomyślu w sprawie ustalenia projektu
połączenia drogi powiatowej z drogą gminną,

−

sołtysem wsi Grońsko Elżbietą Kaczmarek i radną Patrycją Kubiak w sprawie inwestycji
drogowych w Grońsku,

−

p. Jakubem Michałowskim przedstawicielem Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju
w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania z Unii Europejskiej.

Burmistrz wziął udział w:
−

spotkaniu z członkami Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
i Podopiecznymi zamieszkującymi na terenie gminy Lwówek,

−

spotkaniu starostów, burmistrzów i wójtów obszaru KOLD,

−

Dniu Seniora w Chmielinku,

−

spotkaniu radnych wszystkich Rad Gmin obszaru LGD KOLD – Nowy Tomyśl,
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−

pogrzebie Andrzeja Wałęsy – Zastępcy Burmistrza Nowego Tomyśla,

−

Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grońsku,

−

zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku.

W imieniu Burmistrza Sekretarz wziął udział w:
−

spotkaniu Związku Emerytów i Rencistów koło Lwówek z okazji Światowego Dnia Inwalidy,

−

spotkaniu Burmistrzów i Wójtów gmin Powiatu Nowotomyskiego dotyczące omówienia
wspólnych działań na rok 2019.

Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
−

(23) w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w II przetargu
nieograniczonym,

−

(24) w sprawie ustalenia ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 2
w Zgierzynce wraz z 7310/14150 udziałem w gruncie działki nr 274/14 do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej,

−

(25) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły i Przedszkola
im. Jana Pawła II w Brodach,

−

(26) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
im. Bronisława Malinowskiego i Przedszkola „Krystynka” w Chmielinku,

−

(27) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Emilii
Sczanieckiej w Lwówku,

−

(28) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu,

−

(29) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im. Powstańców Wielkopolskich w Posadowie,

−

(30) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej
i Przedszkola im Kornela Makuszyńskiego w Zębowie.

Ogłoszono przetarg na:
−

Modernizację przestrzeni Rynku w Lwówku
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Termin składania ofert 24.04.2019 r.
Oferty złożyły następujące firmy:
Nr
oferty

1

2

3

−

Nazwa I Adres Wykonawcy składającego
ofertę

Kryteria wyboru ofert
1. Cena kosztorysowa brutto: C
= PLN (60% wagi)
2. Termin wykonania zamów.:
Tr = …… miesięcy (40%
wagi)
1. C = 9 829 805,82 PLN

CAŁUS spółka z o.o. spółka komandytowa
Boruja Nowa 47B, 64-300 Nowy Tomyśl

Uwagi
zadeklarowany
przez
Wykonawcę

2. Tr = 15 miesięcy

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. spółka
komandytowa
ul. F. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan
Zakład Instalacyjno – Budowlany
Mateusz Maćkowiak
ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

1. C = 9 392 667,72 PLN
2. Tr = 15 miesięcy
1. C = 9 976 353,13 PLN
2. Tr = 15 miesięcy

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Gminy Lwówek nad
realizacją robót budowlanych w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku.
Termin składania ofert 17.04.2019 r.
Oferty złożyły następujące firmy:

Nr
oferty

Nazwa I Adres Wykonawcy składającego
ofertę

1

Usługi w Zakresie Inżynierii Budowlanej
„ANTECH” mgr inż. Anna Owsianka
Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny
budconsult Doradztwo Budowlane
ul. Chrobrego 29 , 64-720 Lubasz

2

3

4

5

Kryteria wyboru ofert
1. Cena ryczałtowa brutto:
C = ………. PLN
2. Czas reakcji:
Cr = ….. / godzin
1. C = 125 000,00 PLN
2. Cr = 2 (dwie) / godziny
1. C = 170 970,00 PLN
2. Cr = 2 (dwie) / godziny

Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane
CAMINO Mariusz Kluczyk
ul. Grzybowa 3/4 , 62-030 Luboń
MD-Projekt Kompleksowe Usługi Inżynierskie
inż. Dariusz Śródecki
ul. Półwiejska 5 , 62 – 025 Kostrzyn Wlkp.
Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych
Maria i Waldemar Pieta
ul. Targowa 2 , 64-300 Nowy Tomyśl

Trwa procedura wyjaśniająca.
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1. C = 157 440,00 PLN
2. Cr = 4 (cztery) / godziny
1. C = 94 710,00 PLN
2. Cr = 2 (dwie) / godziny
1. C = 153 750,00 PLN
2. Cr = 1 (jedna) / godzina

Uwagi
zadeklarowany
przez
Wykonawcę

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na:
−

Letni Wypoczynek Dzieci i Młodzieży 2019.
1

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMPW w Lwówku

6 400,00 zł

2

Stowarzyszenie „ Nasz Dom – Lipka Wielka”

3

Uczniowski Klub Sportowy „ ISKRA”

4

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” Brody

5

Stowarzyszenie „ Nasze Brody”

6 525,00 zł

6

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

5 400,00 zł

7

Stowarzyszenie „ Aktywna Wieś” Zębowo

4 900,00 zł

900,00 zł
5 075,00 zł
800,00 zł

RAZEM

30 000,00 zł

Burmistrz poinformował Radnych, iż ceny wykonawców którzy złożyli oferty są
zdecydowanie wyższe niż środki, które są zaplanowane na ten cel w budżecie. Różnica to
około 2-2,5 mln zł. Zadaniem Pracowników Gminy jest dokładne przeanalizowanie
złożonych ofert. Burmistrz dodał, że przetarg na modernizację rynku odbywał się na innych
zasadach niż dotychczasowe przetargi, ponieważ do tej pory wykonawca podawał kwotę
ryczałtową wykonanego zadania natomiast to zadanie z różnych względów będzie
realizowane poprzez kosztorys inwestorski. Dylemat jest taki, czy ten przetarg anulować
i ogłaszać drugi, gdzie jest ryzyko, że zgłoszą się firmy, które podadzą ceny jeszcze wyższe,
czy pozostać przy dotychczasowym. Burmistrz na pozyskanie brakujących środków do
wykonania inwestycji proponuje emisję obligacji oraz zwrócił się do Radnych
o wypowiedzenie się w tym temacie.
Pani Gabriela Woźna- Radna interesowała się dlaczego przetarg odbył się na
podstawie kosztorysu, a nie tak jak wcześniej, czyli ryczałtowo? Burmistrz wyjaśnił, iż
zdecydowano się na taką formę, ponieważ przy tego typu inwestycji forma kosztorysowa jest
dokładniejsza.
Burmistrz przekazał zgromadzonym Radnym, iż w przypadku przetargu na
sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w imieniu Gminy Lwówek nad
realizacją robót budowlanych została z urzędu wszczęta procedura, o nieuczciwej
konkurencji, która wynika ze znacznie zaniżonej w stosunku do pozostałych ofert kwoty powyższe związane jest z ustawą o zamówieniach publicznych.
Burmistrz poinformował także o spotkaniu, w którym

uczestniczył wraz

z Sekretarzem oraz Dyrektorami Szkół Podstawowych i Prezesem Związku Nauczycielstwa
Polskiego oddział Lwówek. Podczas tego spotkania omawiana była sytuacja w oświacie oraz
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forma złagodzenia skutków strajku poprzez rozłożenie na raty potrąceń z wynagrodzeń,
w związku z udziałem nauczycieli w strajku. Burmistrz podziękował Dyrektorom,
nauczycielom oraz pracownikom oświaty, że na terenie Gminy wszystkie egzaminy odbyły
się bez żadnych przeszkód.
Radny

Czarkowski

zapytał

o

kryterium

jakie

jest

brane

przy

wyborze

najkorzystniejszej oferty i czy jest to cena? Burmistrz wyjaśnił, że zgodnie prawem zamówień
publicznych nie można stosować jedynie kryterium najniższej ceny. Brana jest pod uwagę
cena, termin realizacji oraz długość gwarancji powykonawczej. Pan Czarkowski interesował
się również czy firma która zostanie wybrana w drodze przetargu będzie mogła brać
podwykonawców? Burmistrz odpowiedział, że firma, która składa ofertę jest liderem, który
ma prawo zatrudniać podwykonawców.
Pan Wojciechowski zapytał o liczbę kombatantów na terenie naszej Gminy. Burmistrz
odpowiedział, że w spotkaniu uczestniczyły żony kombatantów.

Ad. 7. Interpelacje.
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła do
Biura Rady żadna interpelacja, po czym zwrócił się z pytaniem do radnych, czy ktoś nie chce
złożyć interpelacji podczas dzisiejszej sesji.
W trakcie obrad VIII sesji nie zgłoszono żadnej interpelacji.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie
w dzierżawę nieruchomości.
Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Długosz omówił projekt uchwały informując, że
dzierżawa dotyczy budynku po byłej szkole Podstawowej we Władysławowie. Od 25 lat
funkcjonuje tam Dom BARKI. Obecnie o dzierżawę zwróciło się Stowarzyszeniem Pomocy
i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość”. Umowa na okres 7 lat umożliwiłaby
realizację i rozliczenia projektów inwestycyjnych. Przewodniczący Rady poprosił
Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Jędrzejczaka o opinie z wspólnego posiedzenia stałych
Komisji.
Opinia wypracowana przez stałe Komisje Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości jest pozytywna. Przystąpiono do
głosowania.
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę
nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2.

Wyniki imienne:

ZA (13)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (2)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Uchwała nr VIII/43/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie
w dzierżawę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb
Konin, gm. Lwówek.
Burmistrz Miasta i Gminy, Pan Długosz przypomniał, że mieszkańcy wsi Konin
zwrócili się z oficjalnym pismem do Burmistrza o wszczęcie procedury przygotowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek. Ma to na celu
zabezpieczenie działek w centrum wsi na działki przeznaczone głównie pod zabudowę
mieszkaniową.
Pani Patrycja Pietryka pytała, czy każdy może złożyć wniosek o sporządzenie mpzp,
nawet jeśli nie ma żadnego prawa własności? Burmistrz wyjaśnił, że każdy może wystąpić
z takim wnioskiem. Przygotowanie mpzp jest procesem długotrwałym i wszystkie opinie będą
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konsultowane, jeżeli ktoś zgłosi sprzeciw bądź jakiekolwiek uwagi, to Radni będą
odpowiedzialni za podjęcie decyzji w jakim kierunku ten teren ma być zagospodarowany.
- Pani Pietryka- czy ten teren jest aktualnie przez kogoś dzierżawiony?
- Burmistrz: nie, mieszkańcy sami o niego dbają, wykaszając trawę.
Radni nie wnieśli więcej zapytań, w związku z tym Przewodniczący Rady poprosił
o opinię z wspólnego posiedzenia Komisji, którą odczytał Pan Andrzej Jędrzejczak. Opinia
w w/w temacie jest pozytywna.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin, gm.
Lwówek.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2.

Wyniki imienne:

ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Jan
Trzybiński, Gabriela Woźna.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Agnieszka Pustkowiak, Piotr Wojciechowski.

NIEOBECNI (2)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Uchwała nr VIII/44/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 277/3 i 277/5 obręb Konin,
gm. Lwówek została przyjęta 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się”
i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady zarządził 10 minut przerwy.
W czasie przerwy obrady opuściła Pani Gabriela Woźna, a więc na Sali obecnych jest
12 radnych.
Ad. 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek omówił zmiany w dochodach i wydatkach gminy.
DOCHODY:
1.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 751, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu

Europejskiego, § 2010 Dotacja celowa – kwota 11.972,00 (Pismo KBW DPZ-803-1/19).
2.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, Dochody podatkowe- kwota ogółem

15.568,00 z tego:
1) rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0910 odsetki- kwota
10.000,00;
2) rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0310 podatek od
nieruchomości – kwota 5.568,00.
3.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów
między j.s.t. – kwota 30.000,00 (pobyt dzieci z innej gminy w naszych przedszkolach).
4.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie

dożywiania, § 2030 Dotacja celowa – kwota 53.003,00 (Pismo Wojewody Wlkp FBI.3111.86.2019.7).
5.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla

uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 Dotacja celowa – kwota 22.232,00 (Pismo
Wojewody Wlkp FB-I.3111.104.2019.8).

WYDATKI
1.

Przeniesienie w planie wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

z § 4410 podróże służbowe krajowe- kwota 300,00 do § 4700 szkolenia – kwota 300,00.
2.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, § 4300

zakup usług – kwota 8.500,00 z przeznaczeniem na nagrywanie sesji oraz na montaż instalacji
służącej do oprogramowania e- sesja.
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3.

Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział

75022 Rady gmin, z § 4410podróże służbowe- kwota 500,00 do § 4300 zakup usług – kwota
500,00.
4.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, §

4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00 z przeznaczeniem na ujednolicone tablice sołtysów
w Gminie Lwówek.
5.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 751, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu

Europejskiego – kwota ogółem 11.972,00 z tego:
1) § 4110 skł ZUS – kwota 102,00;
2) § 4120 skł FP- kwota 15,00;
3) § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 4.472,00;
4) § 4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00;
5) § 4300 zakup usług – kwota 4.760,00;
6) § 4410 krajowe podr służbowe- kwota 640,00;
7) § 4700 szkolenia – kwota 483,00.
Powyższe środki przeznacza się na koszty związane z przygotowaniem wyborów do
Parlamentu Europejskiego – środki przyznane dec. KBW.
6.

Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie – ogółem

zwiększenie o kwotę 30.118,00 w tym:
1) Zwiększenia:
a) rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 3020 wydatki osobow - kwota 5.135,00
(zwiększenie SP Lwówek 15.959,00, umniejszenie: ZSiP Brody 2.061,00, ZSPiP Chmielinko
2.156,00, ZSPiP Pakosław 1.919,00, ZSPiP Posadowo 2.239,00, ZSPiP Zębowo 2.449,00),
b) rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje – kwota 30.000,00;
2) Umniejszenia:
a) rozdział 80104 Przedszkola, § 3020 wydatki osobowe - kwota 3.763,00 (Lwówek
1.323,00, Brody 293,00, Chmielinko 449,00, Pakosław 432,00, Posadowo 634,00, Zębowo
632,00),
b) rozdział 80110 Gimnazjum, § 3020 wydatki osobowe- kwota 1.254,00.
7.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie

dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 53.003,00 z przeznaczeniem na
dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu”.
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8.

Umniejszenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85401 świetlice szkolne, §

3020 wydatki osobowe - kwota 118,00.
9.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla

uczniów o charakterze socjalnym - kwota ogółem 27.800,00 z tego kwota 5.568,00 wkład
z budżetu gminy, kwota 22.232,00 z dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla
uczniów.
Opinia wypracowana podczas Wspólnego posiedzenia Komisji w sprawie zmiany
uchwały budżetowej jest pozytywna. Radni nie zabrali głosu, zatem przystąpiono do
głosowania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

Wyniki imienne:

ZA (12)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski.

NIEOBECNI (3)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt, Gabriela Woźna.
Uchwała nr VIII/45/2019 w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/23/2018 Rady
Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
Została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”.
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Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje.
W trakcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej nie zgłoszono, żadnych interpelacji.
Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Głos zabrał Pan Andrzej Basiński, który poinformował Radnych, iż w sołectwach
Brody, Pakosław, Posadowo zostały przekazane mieszkańcom ankiety dotyczące gazyfikacji
wsi Brody-Pakosław-Posadowo, ankiety będą zbierane do 5 maja. Radny zapytał, czy gmina
jest zainteresowana aby zgazyfikować budynki użyteczności publicznej. Burmistrz
odpowiedział, że jeżeli będzie taka możliwość to budynki użyteczności publicznej na pewno
zostaną podłączone do sieci gazowej.
Radny Wojciechowski zapytał czy Bródki też są brane pod uwagę w procesie
gazyfikacji? Burmistrz wyjaśnił, iż swego czasu PGNiG zwróciło się z wnioskiem czy Gmina
Lwówek chciałaby podłączyć budynki użyteczności publicznej do sieci gazowej
w miejscowościach: Pakosław, Posadowo Brody? Gmina była jak najbardziej za, jednak na
tym udział Gminy się zakończył. Okazało się jednak, że PGNiG nie wyłoniło w toku
przetargu żadnego wykonawcy dlatego mieszkańcy tych sołectw doszli do porozumienia
z firmą konkurencyjną, która gazyfikuje Chraplewo. Radny Basiński dodał, że na razie
przeprowadzana jest ankieta wśród mieszkańców, kto ewentualnie byłby chętny do
podłączenia się do sieci gazowej, a jaką decyzję podejmie firma to nie wiemy.
Pan Czarkowski poinformował, iż w Chmielinku mieszkańcy już wypełnili ankiety,
które zostały przesłane do PGNiG i do końca maja spółka ma podjąć decyzję.
Burmistrz, Piotr Długosz prosił Radnych o uczestnictwo w Obchodach Święta
Konstytucji 3 maja. A także o zastanowienie się nad tematem wypuszczenia obligacji w celu
pozyskania brakujących środków na modernizacje Rynku w Lwówku.
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia
oświadczeń majątkowych.
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Ad. 21. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Po wyczerpaniu porządku obrad VIII sesji Przewodniczący Rady, Pan Przewoźny
zamknął obrady wypowiadając słowa „Zamykam obrady VIII sesji Rady Miejskiej
w Lwówku”.

Protokółowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Lwówku

/-/ Estera Puk

/-/ Piotr Przewoźny

15

