Protokół z nadzwyczajnej
XX Sesji Rady Miejskiej w Lwówku
odbytej w dniu 10 lipca 2020 r.
Obrady rozpoczęto 10 lipca 2020 o godz. 13:30, a zakończono o godz. 14:33 tego
samego dnia. Obrady odbyły się w Salce Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul.
Ratuszowa 2.
Porządek Obrad:
1.

Otwarcie obrad nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2.

Sprawdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3.

Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4.

Projekt uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie

Lwówek na rok szkolny 2020/2021.
5.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z

dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
6.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy

Lwówek.
7.

Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji.

8.

Zamknięcie obrad nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Ad. 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Otwarcia nadzwyczajnej sesji (XX) dokonał Przewodniczący Rady, Pan Przewoźny
witając radnych, Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik oraz
pracownika biura Rady. Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych, iż sesja
nadzwyczajna została zwołana na wniosek Burmistrza.
Ad. 2. Sprawdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.
W obradach nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku uczestniczy 9
Radnych, na ustawowy 15 osobowy skład Rady, zatem Rada jest władna do odbycia obrad
sesyjnych i podejmowania uchwał.

Nieobecnymi Radnymi są Pan Krzysztof Czarkowski, Pan Tadeusz Kachel, Pan
Sebastian Liebelt, Pani Agnieszka Pustkowiak, Pani Patrycja Pietryka oraz Pan Jan
Trzybiński. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej (X) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował Radnych, że otrzymali
porządek obrad XX nadzwyczajnej 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:
Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania:
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6.

Wyniki imienne:
Za (9)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Patrycja Kubiak, Monika
Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (6)
Krzysztof Czarkowski, Tadeusz Kachel, Sebastian Liebelt, Patrycja Pietryka, Agnieszka
Pustkowiak, Jan Trzybiński.
Ad. 4. Projekt uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Lwówek na rok szkolny 2020/2021.
Na obrady XX sesji Rady Miejskiej w Lwówku przybyli Pan Tadeusz Kachel oraz
Pani Patrycja Pietryka, zatem w posiedzeniu uczestniczy11 Radnych.
Burmistrz Pan Piotr Długosz przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2020/2021 wyjaśniając, iż
Gmina zobowiązana jest ustalić średnią cenę jednostki paliwa, która będzie wykorzystywana

przy obliczaniu zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych
przez ich rodziców bądź prawnych opiekunów.
W związku z barkiem pytań i uwag ze strony przewodniczący Rady zarządził
glosowanie w sprawie przyjęcia projektu niniejszej uchwały.
Głosowano w sprawie:
Projektu uchwały w sprawie: Projekt uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2020/2021.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Patrycja
Kubiak, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Piotr
Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Krzysztof Czarkowski, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński.
Uchwała w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok
szkolny 2020/2021 została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik do
protokołu.
Ad. 5 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Burmistrz, Pan Piotr Długosz szczegółowo omówił zmiany w budżecie, które obejmują:
DOCHODY:
1.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych, § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących- kwota 8.050,00 z przeznaczeniem na
zakup drzewek miododajnych – umowa z Urzędem Marszałkowskim.

2.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6300
Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej pomiędzy j.s.t. na –
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota
23.000,00 z praznaczeniem na projekt pn. „Pięknieją lwóweckie wsie (Misja Posadowo).
Ogrodzenie ciasne ale własne.” – umowa z Urzędem Marszałkowskim.

3.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych lokalnych
opłat, § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat – kwota 10.000,00 – zajęcie pasa
drogowego.

4.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota
ogółem 24.705,00 z tego: § 0950 wpływy z kar i odszkodowań – kwota 4.705,00 – dot.
ZSPiP Chmielinko oraz § 0960 darowizny w formie pieniężnej – kwota 20.000,00 – dot.
ZSPiP Posadowo.
Burmistrz dodał, iż kwota 20 000 zł stanowi darowiznę od firmy, która będzie prowadziła
przez gminę Lwówek linię 400 kV i zostanie przeznaczona na zakup laptopów do szkoły
w Posadowie. Burmistrz poinformował również, że gmina złożyła dwa wnioski na zakup
laptopów. Sekretarz kontynuując wypowiedź Burmistrza wyjaśnił, że szkoły otrzymają
laptopy z programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”. Szkoły otrzymają 5
laptopów z pierwszego programu oraz najprawdopodobniej 5 z drugiego programu.
Laptopy będą wykorzystywane przy ewentualnym zdalnym nauczaniu. Burmistrz dodał,
że szkoła w Posadowie została wyłączona z podziału laptopów otrzymanych
z programów, ponieważ do tej placówki zostaną zakupione laptopy z otrzymanej
darowizny.
Pan Wojciechowski zapytał dla kogo będą przeznaczone zakupione laptopy. Sekretarz
wyjaśnił, że w zależności od tego jakie będą potrzeby laptopy będą wypożyczane
uczniom i nauczycielom.

5.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół,
§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – kwota 58.800,00
(dotacja z PFRON na zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych na zajęcia).

6.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, z tego:

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, § 2030 Dotacje celowe- kwota 11.568,00,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2030 Dotacje celowe- kwota 24.179,00,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2010 Dotacje celowe- kwota 2.030,00,
(Pisma Wojewody Wlkp. nr 211 i 210).
7.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 855 Rodzina – kwota ogółem 15.100,00, z tego:

 rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, § 0920 odsetki – kwota 100,00,
 rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, § 2950 zwroty niewykorzystanych dotacji
i płatności- kwota 2.000,00,
 rozdział 85502 świadczenia rodzinne, § 2950 zwroty niewykorzystanych dotacji
i płatności- kwota 3.000,00 oraz § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań
z zakresu adm. rząd. – kwota 10.000,00.
Burmistrz poinformował Radnych, iż w punkcie 8 zostanie dodana informacja dotycząca
przesunięć środków finansowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tylko i wyłącznie
między paragrafami
WYDATKI:
1.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01008 Melioracje wodne, § 2830
Dotacja celowa - kwota 8.874,00 z przeznaczeniem na dotację dla Spółki Czarna Woda
na konserwację rowów w miejscowości Bródki i Konin na długości 1950 mb.

2.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych, § 4210 zakup mat. – kwota 8.050,00 na zakup drzewek miododajnych (środki
z dotacji Urzędu Marszałkowskiego).

3.

Zwiększenie planu wydatków w dz, 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050
wydatki inwestycyjne – kwota 23.000,00 z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Pięknieją
lwóweckie wsie (Misja Posadowo). Ogrodzenie ciasne ale własne.” – śr. z dotacji Urz.
Marszałkowskiego.

4.

Umniejszenie planu wydatków w dz, 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050
wydatki inwestycyjne – kwota 5.000,00 z zadania Pięknieją lwóweckie wsie – dot.
sołectwa Zębowo – umniejsza się środki zabezpieczone z budżetu gminy z uwagi na brak
dofinansowania ze środków Urz. Marszałkowskiego.

5.

Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 600, rozdział 60016 Drogi
publiczne gminne, z § 4300 zakup usług – kwota 30.000,00 do § 4210 zakup mat. –
kwota 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup gruzobetonu do naprawy dróg.

6.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210
zakup mat. – kwota 11.262,00 z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych
i gruzobetonu.

7.

Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne – kwota
ogółem 221.000,00 w tym: z zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Lwówku od
ul. St. Wittmanna do rowu” – kwota 153.000,00 oraz z zadania pn. „Przebudowa drogi

gminnej w miejscowości Konin w kierunku Zgierzynki – stabilizacja gruntu” – kwota
68.000,00.
8.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady gospodarki
mieszkaniowej, § 2650 Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego
– kwota 8.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.

9.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność – kwota
ogółem 49.500,00 z tego: § 4300 zakup usług – kwota 23.000,00 na opłatę faktur za
zbieranie opłaty targowej i rozbiórkę budynku gminnego oraz § 6050 wydatki
inwestycyjne – kwota 26.500,00 z przeznaczeniem na zakup kontenera sanitarnego na
plac targowy.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota ogółem
30.000,00 w tym: § 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup
komputera oraz akcesoriów komputerowych oraz § 4300 zakup usług – kwota 20.000,00
z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4300
zakup usług – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na dopłaty wynikające z Lwóweckiej
Karty Dużej Rodziny.
12. Zmiana klasyfikacji budżetowej w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, z
§ 6060 zakup inwestycyjny – kwota 200.000,00 do § 6230 Dotacja celowa z budżetu –
kwota 200.000,00 – dot. zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lwówek przez
Jednostkę OSP, a nie bezpośrednio z budżetu Gminy z uwagi na dofinansowanie
otrzymane na rachunek bankowy OSP Lwówek.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa papierów
wartościowych, kredytów im pożyczek, § 8110 Odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek – kwota 4.500,00.
14. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:

Umniejszenia:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§ 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 500,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4210 zakup mat. – kwota 5.000,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4280 zakup usług zdrow., - kwota 500,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4300 zakup usług –kwota 1.000,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4410 kraj podr. służb- kwota 500,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4700 szkolenia – kwota 500,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 6800 rezerwa na inwestycje- kwota 100.000,00.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
§ 4410 kraj podr. służb- kwota 777,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4700 szkolenia – kwota 1.566,00 (ZSPiP Posadowo).
Zwiększenia:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§ 4210 zakup materiałów – kwota 20.000,00 (ZSPiP Posadowo – śr. z darowizny od Polskich
Sieci Elektroenergetycznych na zakup komputerów dla szkoły),
§ 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 3.000,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 4270 zakup usł remont – kwota 5.000,00 (ZSPiP Posadowo),
§ 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 101.000,00 z przeznaczeniem na modernizację
budynków oświatowych: SP Lwówek 30.000,00, ZSPiP Chmielinko 15.000,00, ZSiP Brody
11.000,00, ZSPiP Zębowo 20.000,00, ZSPiP Posadowo 13.000,00, ZSPiP Pakosław
12.000,00.
Rozdział 80104 Przedszkola:
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień – kwota 50.000,00 (pobyt dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach),
§ 4210 zakup mat. – kwota 20.000,00 – zakup stolików i krzeseł do nowych oddziałów
przedszkola w Lwówku,
§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 4.705,00 (remont pomieszczeń P-la Chmielinko),
§ 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 15.000,00 (modernizacja budynku Przedszkola
w Lwówku – nowe oddziały).
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 130.000,00 w tym: dofinansowanie PFRON- kwota
58.800,00 oraz wkład własny gminy 71.200,00.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
§ 4300 zakup usług – kwota 2.343,00 (ZSPiP Posadowo).
Zmian w dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się na wnioski dyr. ZSPiP
Posadowo, wniosek dyr. P-la w Lwówku a także wniosek dyr. ZSPiP Chmielinko celem
prowadzenia bieżącej działalności. Ponadto dokonuje się przeniesienie rezerwy inwestycyjnej
z przeznaczeniem na modernizacje budynków oświatowych celem przystosowania do nowego
roku szkolnego w poszczególnych szkołach. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków
inwestycyjnych celem przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń na oddz. w Przedszkolu
po oddziałach Żłobka. Zwiększa się również plan wydatków na zakup busa do przewozu
dzieci niepełnosprawnych na zajęcia, Gmina Lwówek złożyła wniosek i otrzymała

dofinansowanie z PFRON w kwocie 58.800,00, pozostałe środki stanowią wkład własny
gminy w kwocie 71.200,00.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna - kwota ogółem 67.777,00
z tego:
 rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, § 4330 zakup usług – kwota 30.000,00,
 rozdział § 85214 Zasiłki okresowe, § 3110 świadczenia społecz. – kwota 11.568,00,
 rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 24.179,00,


rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług – kwota 2.030,00.

Zmian w dz. 852 dokonuje się po otrzymaniu dotacji od Wojewody Wlkp. na zasiłki stałe,
okresowe i usługi opiekuńcze specjalistyczne, natomiast zwiększenia w rozdziale 85202
Domy pomocy społecznej dokonuje się z uwagi na fakt zwiększonej liczy osób
wymagających pobytu w DPS.
16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o
charakterze socjalnym, § 3240 Stypendia dla uczniów – kwota 7.104,00 jako 20 % wkład
własny gminy.
17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855 Rodzina, w tym:
 rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji i
płatności – kwota 2.100,00,
 rozdział 85502 świadczenia rodzinne, § 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji
i płatności – kwota 3.000,00,
 rozdział 85508 rodziny zastępcze, § 4300 zakup usług – kwota 20.000,00
z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych.
18. Umniejszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie
żłobków, § 4010 wynagrodzenia osobowe - kwota 100.440,00 (wkład własny gminy po
uzyskaniu dotacji na działalność Żłobka).
19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900 rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 4300
zakup usług – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na pobyt bezdomnych psów
w schronisku.
20. Przeniesienie planu wydatków w dz. 921, z rozdziału 92109 Domy kultury, świetlice
i kluby, z § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –
kwota 67.000,00 do rozdziału 92116 Biblioteki, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury – kwota 67.000,00 z przeznaczeniem m.in. naprawę

oświetlenia i montaż nowego oświetlenia w czytelni oraz na bieżącą działalność
i wydatki związane z redakcją Gazety Lwóweckiej.
Pani Pietryka zapytała gdzie trafia pobierana od sprzedających opłata targowa?
Burmistrz wyjaśnił, iż inkasem opłaty targowej zajmuje się Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej. Całość kwoty trafia do budżetu gminy natomiast 30% dla inkasenta, czyli
ZGM.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Patrycja
Kubiak, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Piotr
Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Krzysztof Czarkowski, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński.
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. została przyjęta jednogłośnie
11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Lwówek.
Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Piotr Przewoźny poinformował, iż zmiana WFP
jest konsekwencją przyjętej zmiany uchwały budżetowej.
W związku z brakiem pytań ze strony Radnych przystąpiono do głosowania.
Głosowano w sprawie:

Projektu uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lwówek.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Patrycja
Kubiak, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Piotr
Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Krzysztof Czarkowski, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński.
Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji przedstawił Burmistrz informując, iż emisja
obligacji została zaplanowana w budżecie na 2020 rok jako jedno z źródeł sfinansowania
deficytu Gminy Lwówek. Burmistrz dodał, iż 2 000 000 środków uzyskanych z emisji
obligacji zostaną przeznaczone na inwestycję oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań. Oprocentowanie obligacji będzie wynosiło około 2%.
W związku z brakiem pytań Radni przystąpili do głosowania.
Głosowano w sprawie:
Projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.

Wyniki imienne:
ZA (11)

Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Patrycja
Kubiak, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Piotr
Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Krzysztof Czarkowski, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński.
Uchwała w sprawie: emisji obligacji została przyjęta jednogłośnie 11 głosami „za” i stanowi
załącznik do protokołu.
O zabranie głosu poprosił Burmistrz, który poinformował, iż do Urzędu wpłynął
wniosek DINO POLSKA S.A. w sprawie możliwości zmiany uchwały dotyczącej
ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży. w godzinach nocnych w celu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach
pomiędzy 6:00 a 24:00 a w wyjątkowych sytuacjach całodobowo. Burmistrz dodał, że
wniosek

dotyczy

zarówno

punktu

zlokalizowanego

przy

ul.

Magazynowej

jak

i Nowotomyskiej. Burmistrz zwrócił się do Państwa Radnych z prośbą o rozpatrzenie
niniejszego wniosku i wyrażenie opinii w tej sprawie. W ocenie Burmistrza nie ma potrzeby
zmiany uchwały dot. ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych
jednak jak zaznaczył Burmistrz to Radni muszą podjąć decyzję. Po krótkiej dyskusji Radni
przystąpili do wyrażenia opinii i glosowania.
Głosowano w sprawie: pozytywnego rozpatrzenia wniosków DINO POLSKA S.A.
w sprawie zniesienia ograniczeń nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.
Wyniki głosowania:
ZA: 0, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4.

Wyniki imienne:
PRZECIW (11)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Patrycja
Kubiak, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Piotr
Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Krzysztof Czarkowski, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński.
Radni Rady Miejskiej w Lwówku nie wyrazili zgody na zmianę uchwały nr
XLIX/306/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 września 2018 r. w sprawie: określenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania na
terenie Miasta i Gminy Lwówek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży. Za wprowadzeniem zmian dot. zniesienia zakazu
sprzedaży alkoholu w godz. od 23:00 do 6:00 głosowało 0 Radnych natomiast przeciw 11
Radnych.
Burmistrz przekazał Radnym informację, iż rewitalizacja Rynku pomału dobiega
końca oraz, że wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy St. Wittmanna. Na
końcowym etapie prac jest również budowa świetlicy wiejskiej w Pakosławiu, której odbiór
prac przewidziany jest na wrzesień.
Radna, Pani Gabriela Woźna zwróciła się z pytaniem co ze środkami z funduszu
sołeckiego, które sołectwa miały przeznaczone na różnego rodzaju imprezy, które nie odbędą
się z powodu pandemii?
Burmistrz wyjaśnił, że żadne umowy z sołectwami na organizację imprez nie zostały
podpisane dlatego środki pozostają w sołectwach i mogą być przeznaczone na inne cele.
Pani Pietryka zapytała czy we Lwówku będzie zorganizowane w tym roku Święto
Chleba?
Burmistrz wyjaśnił, iż Święta Chleba w tym roku nie będzie oraz, że umowy
z artystami zostały już rozwiązane. Burmistrz poinformował, że w sierpniu odbędzie się
otwarcie Rynku, które będzie połączone z gminnymi dożynkami, podczas, których
występować będą jedyni lokalni artyści. Będzie to forma nieco okrojona niż dotychczas.
Pani Pietryka zapytała na co zostaną przeznaczone środki, które były zarezerwowane
na organizację Święta Chleba.
Burmistrz wyjaśnił, iż środki zostały przeznaczone na remont wejścia do MGOK
w Lwówku oraz na adaptację pomieszczeń w byłej szkole podstawowej w Lwówku, które
mają być przeznaczone dla Lwóweckiej Orkiestry Dętej.
Pani Pietryka zapytała jakie środki gmina przeznaczyła na walkę z koronawirusem?

Burmistrz wyjaśnił, że oprócz podstawowych środków higienicznych, maseczek,
rękawiczek, płynów do dezynfekcji dla wszystkich jednostek podległych gminie gmina
przeznaczyła 50 000 zł na zakup respiratora dla Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Ad. 8 Zamknięcie obrad nadzwyczajnej (XX) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Po wyczerpaniu porządku obrad nadzwyczajnej (XX) sesji, Przewodniczący Rady Pan
Przewoźny zamknął obrady wypowiadając słowa „Zamykam obrady nadzwyczajnej sesji
Rady Miejskiej w Lwówku”.
Protokółowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Lwówku

/-/ Estera Puk
/-/ Piotr Przewoźny

