Protokół z nadzwyczajnej
XXI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku
odbytej w dniu 29 lipca 2020 r.
Obrady rozpoczęto 29 lipca 2020 o godz. 9:03, a zakończono o godz. 9:23 tego
samego dnia. Obrady odbyły się w Salce Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul.
Ratuszowa 2.
Porządek Obrad:
1.

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

2.

Sprawdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3.

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

4.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
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.

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

Ad. 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej (XXI) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Otwarcia nadzwyczajnej sesji (XXI) dokonał Wiceprzewodniczący Rady, Pan Andrzej
Jędrzejczak witając radnych, Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik
oraz pracownika biura Rady. Pan Jędrzejczak dodał, iż XXI sesja została zwołana na wniosek
Burmistrza, Pana Piotra Długosza.
Ad. 2. Sprawdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.
W obradach nadzwyczajnej (XXI) 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 Piotr Przewoźny oraz Pani Agnieszka Pustkowiak.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej (XXI) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wiceprzewodniczący Rady, Pan Andrzej Jędrzejczak poinformował Radnych, że
otrzymali porządek obrad XXI nadzwyczajnej sesji i zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby
wnieść do niego jakieś poprawki. Ponieważ nikt nie zgłosił poprawek, Wiceprzewodniczący
przystąpił do głosowania nad dostarczonym radnym porządkiem obrad.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej (XXI) 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, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (2)
Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak.
Ad. 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny
2020/2021.
Burmistrz wyjaśnił, iż zmiana uchwały przyjętej na poprzedniej dot. określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek musi zostać zmieniona z uwagi na omyłkę
pisarską popełnioną w §1, gdzie zamiast roku szkolnego 2020/2021 zapisano 2019/2020.
W związku z brakiem pytań Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie.
Głosowano w sprawie:
Projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny
2020/2021.

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, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.
NIEOBECNI (2)
Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak.
Uchwała zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lwówek na rok szkolny 2020/2021
została przyjęta jednogłośnie 13 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 zaznaczając, iż budżet
miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę
316 817,88.
Zmiany dotyczą:
DOCHODY
1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75056 Spis powszechny i inne, § 2010
Dotacja celowa – kwota 27.055,00 – pismo GUS POZ-WO.573.2.2020.9.
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób
prawnych, § 0910 wpływ odsetek - kwota 5.000,00.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób
fizycznych, § 0500 wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 10.000,00.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji
ogólnej,§ 2920 Subwencje - kwota 75.000,00 – pismo MF ST5.4751.4.2020.2g.

5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0960
darowizny pieniężne - kwota 9.300,00 z tego kwota 7.800,00 na rzecz ZSPiP Pakosław
oraz ZSiP Brody kwota 1.500,00.
6. Zmiana klasyfikacji w planie dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowebył § 2709 – kwota 70.000,00 zmienia się na § 2707- kwota 70.000,00 jako środki UE
w programie „Zdalna szkoła”.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2707
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródełkwota 75.000,00 na realizację Programu „Zdalna szkoła +” –umowa Centrum Projektów
Polska Cyfrowa w Warszawie.
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna - kwota ogółem 47.443,88
z tego:


Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 Dotacja celowa – kwota 12.000,00 –
pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.223.2020.8;



Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 0830 wpływy z usług – kwota 15.000,00;



Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa - kwota
20.443,88 pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.207.2020.6.

9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej, § 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.kwota 68.019,00 – umowa nr 20/DS./JST/SZATNIA/R/2020.

WYDATKI:
1. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050
wydatki inwestycyjne z zadania pn. „Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Brody. Wszyscy
się radują, razem obcują – tańczą, śpiewają i odpoczywają” – kwota 20.000,00 (wkład
z budżetu Gminy z uwagi na brak dofinansowania zadania ze środków Urzędu
Marszałkowskiego).
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210
zakup materiałów – kwota 10.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 50.000,00
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
3. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050
wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 40.000,00 z tego zmiany w zadaniach:


„Przebudowa ulicy Stefana Wittmanna w Lwówku wraz z odwodnieniem na odcinku od
km 0+000,00 do km 0+650,00 – umniejszenie – kwota 100.000,00;



„Przebudowa drogi gminnej Zębowo- Linie- zwiększenie – kwota 130.000,00;



„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipka Wielka- umniejszenie – kwota
270.000,00;



„Przebudowa drogi gminnej Grońsko Skowronkowo” – zwiększenie- kwota 200.000,00.

4. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 600, rozdział 60095 Pozostała działalność,
z § 6059 – kwota 230.000,00 z zadania „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” do
§ 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 230.000,00 na zadanie pn. „Przebudowa
i zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Lwówku”.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75056 Spis powszechny i inne- kwota
ogółem 27.055,00 z tego:


§ 4010 wynagrodzenia – kwota 16.000,00;



§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 10.339,00;



§ 4210 zakup materiałów –kwota 200,00;



§ 4300 zakup usług – kwota 400,00;



§ 4360 opłaty z tytułu usług telekom. – kwota 116,00;
Środki przeznacza się na realizację spisu rolnego – pismo GUS.

6. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 751, rozdział 75107
Wybory Prezydenta RP w tym: z § 4120 skł. FP – kwota 30,36, z § 4210 zakup mat. –
kwota 2.010,31, oraz z § 4410 podróże krajowe - kwota 141,05 i z § 4700 szkolenia –
kwota 310,00 – przenosi się do § 4110 skł. ZUS – kwota 869,89, § 4170 wynagrodzenia
bezosobowe - kwota 625,00 oraz do § 4300 zakup usług – kwota 996,83. Zmian dokonuje
się celem dostosowania planu do bieżących potrzeb.
7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu – kwota 30.000,00 z przeznaczeniem na zakup
samochodu strażackiego dla OSP Lwówek.
8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota
ogółem 159.300,00 w tym:


§ 4210 zakup materiałów - kwota 9.300,00 (ZSPiP Pakosław -7.800,00 na zakup
„Magicznej podłogi”, ZSiP Brody zakup wyposażenia- 1.500,00);



§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych – kwota 75.000,00 – zakup wyposażenia
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów
przyrodniczych dla ZSPiP w Pakosławiu.



§ 4247 zakup pomocy dydaktycznych – kwota 75.000,00 (zakup komputerów z programu
„ Zdalna szkoła+” finansowanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

9. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 801, rozdział 80101 szkoły
podstawowe, z § 4249 – zakup pomocy - kwota 70.000,00 do § 4247 –zakup pomocy kwota 70.000,00 (środki dot. programu „Zdalna szkoła” –jako środki UE).
10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 – kwota ogółem 32.443,88, z tego:


rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 wynagrodzenia – kwota 12.000,00 na
dodatki dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku w roku
2020 - pismo Wojewody Wlkp.;



rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne - kwota
20.443,88 -pismo Wojewody Wlkp.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 68.019,00 na realizacje zadania pn.
„Szatnia na medal - remont szatni sportowych w Brodach” – środki z Urzędu
Marszałkowskiego.
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: 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, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka,
Barbara Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (2)
Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak.

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
13 głosami „za” i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 6 Zamknięcie obrad nadzwyczajnej (XXI) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Po wyczerpaniu porządku obrad nadzwyczajnej (XXI) sesji, Wiceprzewodniczący
Rady Pan Andrzej Jędrzejczak zamknął obrady wypowiadając słowa „Zamykam obrady
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lwówku”.
Protokółowała:

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Lwówku

/-/ Estera Puk
/-/ Andrzej Jędrzejczak

