Protokół nr XXVI/2020
z sesji Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 listopada 2020 r.

Obrady rozpoczęto 30 listopada 2020 r. o godz. 12:15, a zakończono o godz. 12:47 tego
samego dnia. Obrady odbyły się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku,
ul. Al. E. Sczanieckiej 56.
Porządek obrad.
1.

Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2.

Stwierdzenie quorum XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

3.

Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4.

Przyjęcie porządku obrad XXVI 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: programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami
pozarządowymi

oraz

innymi

podmiotami

prowadzącymi

działalności

pożytku

publicznego na 2021 rok.
9.

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021 2023.

10. 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.
11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lwówek.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
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Ad. 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny, otwierając obrady XXVI sesji Rady
Miejskiej w Lwówku powitał Radnych, Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza oraz
pracownika biura Rady.
Wiceprzewodniczący Rady, Pan Andrzej Jędrzejczak poinformował, 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”.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował, że w związku z panującą
sytuacją epidemiologiczną - niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się Koronawirusa,
podczas XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku na Sali Obrad (Sala MGOK w Lwówku)
znajdować się będą mogli tylko radni, zaproszeni goście oraz obsługa techniczna sesji. Pan
Przewoźny dodał, iż w trosce o zachowanie jawności i transparentności działań Rady, sesja
będzie nagrywana i transmitowana on-line, zachęcając zainteresowanych do oglądania
transmisji lub retransmisji na stronie BIP Lwówek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku zarządził 10 minutową przerwę
zapraszając jednocześnie Radnych przed budynek MGOK aby zobaczyć nowy samochód
bojowy marki VOLVO przekazany jednostce OSP w Lwówku oraz nowy samochód marki
Renault Trafic służący do przewozu osób niepełnosprawnych z gminy Lwówek do placówek
oświatowych.
Po kilkuminutowej przerwie wznowiono obrady.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
W obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku uczestniczy 12 radnych, na
ustawowy 15 osobowy skład Rady, zatem Rada jest władna do odbycia obrad sesyjnych
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i podejmowania uchwał. Nieobecnymi są: Pan Krzysztof Czarkowski, Pani Patrycja Kubiak
oraz Pan Sebastian Liebelt.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował o wyłożeniu i możliwości
zapoznania się w biurze Rady Miejskiej z projektem protokołu z obrad XXV sesji Rady
Miejskiej oraz przypomniał, że projekt były dostępny w materiałach zamieszczonych na
portalu eSesja. Przewodniczący stwierdził, że do wyżej wymienionego projektu protokołu nie
wpłynęły żadne uwagi, ani propozycje zmian, dlatego poprosił radnych o przyjęcie protokołu
w drodze głosowania.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.
Wyniki imienne:
Za (12)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Monika
Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Barbara
Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (3)
Krzysztof Czarkowski, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Lwówku został przyjęty jednogłośnie 12 głosami
„za”.
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Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował Radnych, że otrzymali
porządek obrad XXVI sesji i zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby wnieść do niego jakieś
uwagi lub poprawki? W związku z brakiem uwag Radni przystąpili do głosowania.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.
Wyniki imienne:
Za (12)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Monika
Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Barbara
Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (3)
Krzysztof Czarkowski, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za”.
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ ZA OKRES OD 29.10.2020 R. DO 30.11.2020 ROKU
„W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID - 19,
funkcjonowanie Rady Miejskiej zostało również ograniczone do koniecznego minimum dla
zachowania bezpieczeństwa. Natomiast wszelkie prace wykonywaliśmy na odległość za
pomocą środków komunikacji ogólnie dostępnych. W okresie omawianym zdecydowaliśmy
z Panem Burmistrzem o odbyciu tylko sesji, bez prac w komisjach, aby do minimum
ograniczyć możliwość ewentualnych zakażeń.
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W trakcie spotkań z Panem Burmistrzem i Panem Sekretarzem omawialiśmy sprawy
bieżące oraz uzgodniliśmy datę i porządek XXVI sesji Rady Miejskiej.
Więcej prac dodatkowych w okresie mienionym nie było.”
Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE OD 29.10.2020 DO 30.11.2020

Burmistrz spotkał się z:
 Panią Barbarą Matys nowym kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Grońsku, w sprawie omówienia planów dalszej współpracy,
 Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w sprawie oddania do użytkowania
budynku usługowego na Rynku w Lwówku,
 przedstawicielami Sp. z o.o. „PRIMUS 2020” w sprawie kontroli zarządczej
(spotkanie on-line). Kontrola rozpoczęła się 28.10.2020 r. we wszystkich jednostkach
organizacyjnych Gminy. Kontroli podlegają sprawozdania, plany finansowe,
prawidłowość rozliczania delegacji służbowych oraz zgodność obrotów na kontach
księgowych ze sprawozdawczością sporządzaną przez Jednostki.
Burmistrz wziął udział w:
 mszy świętej w intencji Ojczyzny oraz złożył wiązankę kwiatów pod Krzyżem
Powstańczym w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości,
 odbiorze nowego wozu strażackiego dla OSP Lwówek.
Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
 (43) w sprawie zmiany uchwały budżetowej – dotyczy zwiększenia budżetu po stronie
dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 395 115,09 zł.,
 (44) w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej i jej ewidencjonowania w Urzędzie
Miasta i Gminy Lwówek,
 (45) w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2021,
 (46) w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lwówek,

5

 (47) zmieniające zarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z dnia
30 października 2020 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej - wypłata akcyzy
dla rolników,
 (48) w sprawie zmiany uchwały budżetowej - dot. zwiększenia budżetu o kwotę
78.709,87 z tytułu dotacji m.in. na: Świadczenia wychowawcze - kwota 57.664,10
i Program „Wspieraj Seniora” – kwota 19.845,77 oraz Specjalistyczne usługi
opiekuńcze – kwota 1.200,00,
 (49) w sprawie zmiany uchwały budżetowej - dot. przeniesienia w planie wydatków
pomiędzy paragrafami kwoty 20.000,00 zł. w OSiR Lwówek z przeznaczeniem
przeniesionych środków na bieżącą działalność,
 (50) w sprawie ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg,
 (51) w sprawie kontynuacji świadczenia pracy zdalnej i sposobu jej ewidencjonowania
w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek.
Ogłoszono i rozstrzygnięto następujące przetargi/zapytania ofertowe:
 rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej Nr 383529P w msc. Lipka
Wielka na odcinku od km. 0+000,00 do km 0+998,50 wraz z budową kanału
technologicznego wzdłuż przebudowywanej drogi. Projekt dofinansowany ze środków
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Złożono 4 oferty:
1) EUROVIA POLSKLA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040
Kobierzyce - cena ryczałtowa brutto 860 608,25 złotych, gwarancja i rękojmia 60
miesięcy;
2) INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Chwalim 109 66-120
Kargowa - cena ryczałtowa brutto 748 739,99 złotych, gwarancja i rękojmia 60
miesięcy;
3) CAŁUS spółka z o.o. spółka komandytowa Boruja Nowa 47B 64-300 Nowy
Tomyśl - cena ryczałtowa brutto 699 509,61 złotych, gwarancja i rękojmia 60
miesięcy;
4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. ul. Powstańców Wlkp. 75
64 -500 Szamotuły - cena ryczałtowa brutto 759 479,98 złotych, gwarancja
i rękojmia 60 miesięcy.
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Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. Oferty nr 3
złożonej przez Firmę CAŁUS spółka z o.o. spółka komandytowa Boruja Nowa 47B,
64-300 Nowy Tomyśl,
 ogłoszono przetarg na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą
dystrybucji dla Gminy Lwówek w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. Termin
składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-1204, godzina: 10:00.
Podczas obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Burmistrz odczytał tytuły zarządzeń
wydanych w minionym okresie sprawozdawczym. Burmistrz dodał, iż z całym
sprawozdaniem można się zapoznać poprzez e-Sesję.

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 chce
złożyć interpelację podczas dzisiejszej sesji.
W trakcie obrad XXVI sesji nie zgłoszono żadnej interpelacji.
Ad. 8. Projekt

uchwały

w

sprawie:

programu

współpracy

Gminy

Lwówek

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności
pożytku publicznego na 2021 rok.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował, że niniejszy program
został Radnym przesłany odpowiednio wcześniej, po czym zwrócił się z pytaniem czy ktoś
ma jakieś uwagi lub zapytania do przedmiotowego projektu uchwały?
Radny, Pan Zbigniew Gawełek zapytał jaka kwota została zaplanowana na realizację
tego programu?
Burmistrz wyjaśnił, iż kwota wynosi około 154 000 zł. Planowana kwota jest niższa,
niż w ubiegłym roku ze względu na to, iż klub sportowy „POGOŃ LWÓWEK” nie przystąpił
do tegorocznych rozgrywek. Jeżeli klub zdecyduje o przystąpieniu do rozgrywek, program
zostanie zaktualizowany.
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia niniejszej uchwały.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia

projektu

uchwały

w

sprawie:

programu

współpracy

Gminy

Lwówek

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku
publicznego na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.
Wyniki imienne:
Za (12)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Monika
Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Barbara
Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (3)
Krzysztof Czarkowski, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Uchwałę nr XXVI/153/2020 w sprawie: programu współpracy Gminy Lwówek
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności
pożytku publicznego na 2021 rok, Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 12
głosami „za”. Podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny
na lata 2021 - 2023.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował, że niniejszy program
został Radnym przesłany odpowiednio wcześniej, po czym zwrócił się z pytaniem czy ktoś
ma jakieś uwagi lub zapytania do przedmiotowego projektu uchwały?
Radna, Pani Patrycja Pietryka zapytała, czy w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lwówku funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny?
Burmistrz wyjaśnił, że już od kilku lat w OPS-ie jest zatrudniona osoba na
stanowisku asystenta rodziny, która wspiera rodziny „nieporadne życiowo”.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w sprawie przyjęcia niniejszej uchwały.
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny na
lata 2021 - 2023.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.
Wyniki imienne:
Za (12)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Monika
Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Barbara
Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (3)
Krzysztof Czarkowski, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Uchwałę nr XXVI/154/2020 w sprawie: przyjęcia Gminnego programu wspierania rodziny
na lata 2021 - 2023 Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 12 głosami „za”.
Podjęta uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10 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.
Budżet Miasta i Gminy Lwówek niniejszą uchwałą zwiększył się po stronie dochodów
o kwotę 286 739,50 natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 1.206.439,75.
Zmiany dotyczą:

DOCHODY:
1.

2.

Zmiana klasyfikacji planu dochodów z dz. 600 Transport i łączność, z rozdziału 60016
Drogi publiczne gminne, § 6300 Dotacja celowa - kwota 150.000,00 zmienia się na dz.
010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między j.s.t. –
kwota 150.000,00 – zmiana dotyczy dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych – umowa z Urzędem Marszałkowskim.
Przeniesienie w planie dochodów pomiędzy paragrafami w dz. 700, rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami z § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia
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prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 12.000,00 do § 0750
wpływy z najmu i dzierżawy – kwota 12.000,00.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób
fizycznych, § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 50.000,00
- analiza wykonania dochodów budżetowych.
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - kwota 35,00 – rozliczenie wpływów z opłaty
produktowej na lata ub.
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0690
wpływy z różnych opłat – kwota 30,00 - dot. opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 0660 wpływy
z opłaty stałej – kwota 3.000,00 – Przedszkole Lwówek.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje
celowe - kwota 41.000,00 – wpływ dochodów za pobyt dzieci w Przedszkolach w naszej
Gminie z innych gmin. (Kuślin, Szamotuły, Nowy Tomyśl, Duszniki, Międzychód,
Kwilcz, Pniewy).
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2950
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 200,00.
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność - kwota
ogółem 80.374,50 z tego: § 2707 Środki na finansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł - kwota 75.909,25 oraz § 2709 Środki na finansowanie
własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - kwota 4.465,25 – całość
środków na zadanie pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne
w Wielkopolsce” – umowa z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.
Zadanie realizuje MGOPS.
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 0920 odsetki – kwota 100,00 oraz § 2950 wpływ ze zwrotów niewykorzystanych
dotacji – kwota 1.000,00.
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2010
Dotacje celowe- kwota 100.000,00 – z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń. – Pismo
Wojewody Wlkp.
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia wychowawcze –
kwota ogółem 11.000,00 z tego § 2360 Dochody j.s.t związane z realizacja zadań adm.
Rządowej - kwota 10.000,00 oraz § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
– kwota 1.000,00.
WYDATKI:
1.

2.

Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Zgierzynka: przeniesienie w planie wydatków
pomiędzy paragrafami w przedsięwzięciu pn. „Doposażenie, utrzymanie sali wiejskiej”
w dz. 921, 92109 z § 4210 zakup mat. – kwota 3.465,18 do § 4300 zakup usług – kwota
3.465,18 – wniosek sołectwa.
Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 710, rozdział 71095
Pozostała działalność, z § 4010 wynagrodzenia – kwota 5.000,00 do § 4300 zakup usług
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3.

pozostałych – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na opłatę za wywóz ścieków i śmieci
z szaletów.
Zmiany w planie wydatków w dz. 750 Administracja:
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Umniejszenie:
§ 4440 odpis na ZFŚS - kwota 7.616,00.
Zwiększenia:
§ 4210 zakup materiałów – kwota 16.065,00;
§ 4260 zakup energii – kwota 5.000,00;
§ 4300 zakup usług pozost. - kwota 27.616,00;
Rozdział 75075 Promocja j.s.t.
Zwiększenia:
§ 4210 zakup materiałów – kwota 25.000,00;
Zmian dokonano celem bieżącej działalności m.in. opłaty pocztowe, ścieki oraz
rozliczono średnioroczne zatrudnienie do odpisu na ZFŚS.

4.

Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
Zwiększenia:
§ 4210 zakup mat. – kwota 4.000,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.000,00 ZSPiP Zębowo;
§ 4300 zakup usług pozost. – kwota 200,00 ZSPiP Pakosław.
Umniejszenia :
§ 4260 zakup energii -kwota 3.700,00 (ZSPiP Zębowo 1.000,00, ZSPiP Pakosław
2.700,00);
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – kwota 200,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4360 opłaty za usł, telekom. – kwota 850,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4410 krajowe podróże słuzb - kwota 200,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4700 szkolenia – kwota 250,00 ZSPiP Pakosław.
Rozdział 80104 Przedszkola
Zwiększenia:
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące – kwota 12.000,00 – opłata
za pobyt dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach;
§ 4010 wynagrodzenia – kwota 15.000,00 P-le Lwówek;
§ 4210 zakup mat. – kwota 800,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4260 zakup energii – kwota 5.000,00 P-le Lwówek.
Umniejszenia:
§ 4110 skł ZUS – kwota 15.000,00 P-le Lwówek;
§ 4270 zakup usług remont- kwota 5.000,00 P-le Lwówek;
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§ 4300 zakup usług pozost. – kwota 500,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4700 szkolenia – kwota 300,00 ZSPiP Pakosław.
Rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli
Zwiększenie:
§ 4700 szkolenia – kwota 1.040,00 ZSPiP Pakosław.
Umniejszenia:
§ 4210 zakup mat. – kwota 640,00 ZSPiP Pakosław;
§ 4300 zakup usług – kwota 400,00 ZSPiP Pakosław.
Zmian w dz. 801 dokonuje się na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych w tym
ZSPiP Pakosław z przeznaczeniem na zakup skrzyni do zajęć WF, zakup elementów
wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych, zakup blachy na parapety i korytek do
rynien, ZSPiP Zębowo – zmiany przeznaczenia środków na remont sali lekcyjnej
dostosowując pomieszczenie do wymogów GIS w obecnie panującej pandemii i P-le
Lwówek z przeznaczeniem śr na wynagrodzenia z tyt zastępstw pracowników
przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz zakup energii.
5.
6.

Zwiększenie planu przychodów samorządowego zakładu budżetowego (ZGM) w dz. 700,
rozdział 70001, § 0830 wpływy z usług – kwota 5.200,00.
Zmiany w planie kosztów ZGM:
Umniejszenie:
§ 4040 dodatkowe wyn. roczne – kwota 1.000,00;
§ 4120 skł FP– kwota 400,00.
Zwiększenie :
§ 4010 wynagrodzenia - kwota 6.000,00;
§ 4110 skł ZUS – kwota 600,00.
Zmian dokonuje się na wniosek kierownika ZGM celem prowadzenia bieżącej
działalności.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 2950
Zwrot niewykorzystanych dotacji – kwota 200,00.
8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji – kwota 1.100,00.
9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne – kwota
ogółem 101.000,00 z tego:
§ 3110 Świadczenia społeczne - kwota 100.000,00;
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji – kwota 1.000,00.
10. Zwiększenia planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby
- § 4210 zakup mat. – kwota 10.000,00, § 4260 zakup energii - kwota 1.000,00 oraz
§ 4300 zakup usług – kwota 12.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic
wiejskich.
7.
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11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4210
zakup mat. – kwota 3.000,00.
12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 – kwota ogółem 80.374,50
z tego:
§ 4017 wynagrodzenia – kwota 37.048,67;
§ 4117 skł ZUS – kwota 9.476,40;
§ 4127 skł FP – kwota 1.110,89;
§ 4177 wynagr bezosobowe – kwota 17.459,40;
§ 4217 zakup mat. – kwota 10.813,89;
§ 4019 wynagrodzenia – kwota 2.179,34;
§ 4119 skł ZUS – kwota 557,43;
§ 4129 skł FP – kwota 65,35;
§ 4179 wynagr bezosobowe - kwota 1.027,02;
§ 4219 zakup mat.- kwota 636,11.
Całość z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne
systemy społeczne w Wielkopolsce”- program ogłoszony przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
w Poznaniu.
13. Przeniesienie planu wydatków z dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 wynagrodzenia – kwota 8.930,50 z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji
programu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” do
rozdziału 85295 – kwota ogółem 8.930,50 z tego:
§ 4019 wynagrodzenia – kwota 8.024,22;
§ 4119 skł. ZUS – kwota 813,69;
§ 4129 skł FP – kwota 92,59.
14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300
zakup usług - m kwota 769.700,25 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg
gminnych.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300
zakup usług – kwota 150.000,00 z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną
środowiska.
16. Zmiana klasyfikacji w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipka
Wielka” z dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne
– kwota 758.135,43 zmiana na dz. 010, rozdział 01042 Wyłącznie z produkcji gruntów
rolnych, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 758.135,43.
17. Umniejszenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne,
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 30.000,00 z zadania pn. „Zakup
samochodu strażackiego dla OSP Lwówek” i zwiększenie planu wydatków w dz. 754,
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, § 6230 Dotacje – kwota 30.000,00 na zadanie
pn. „Kamera termowizyjna dla OSP Lwówek”.
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W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodniczący poprosił
o przystąpienie do głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

Wyniki imienne:
Za (12)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Monika
Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Barbara
Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (3)
Krzysztof Czarkowski, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Uchwałę nr XXVI/155/2020 zmieniającą uchwałę nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Radni
Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 12 głosami „za”. Ww. uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Lwówek.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku, 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:
Przyjęcia uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Lwówek.
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Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3.

Wyniki imienne:
ZA (12)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Monika
Marszałkiewicz, Agnieszka Pustkowiak, Piotr Przewoźny, Patrycja Pietryka, Barbara
Starosta, Jan Trzybiński, Piotr Wojciechowski, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (2)
Krzysztof Czarkowski, Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt.
Uchwałę nr XXVI/156/2020 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Lwówek, Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 12 głosami „za”.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12. Odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku, Pan Piotr Przewoźny poinformował, że
nie wpłynęły żadne interpelacje.
Ad. 13. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zabierając głos podziękował Państwu Radnym za
pracę, zrozumienie i uczestnictwo w sesji.
Ad. 14. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Po wyczerpaniu porządku obrad XXVI sesji Przewodniczący Rady, Pan Piotr
Przewoźny zamknął obrady wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXVI sesji Rady
Miejskiej w Lwówku”.

Protokołowała:

Przewodniczący

/-/ Estera Puk

Rady Miejskiej we Lwówku
/-/ Piotr Przewoźny
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