Protokół nr XXXVIII/2021
z sesji Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 października 2021 r.
Obrady rozpoczęto 28 października 2021 r. o godz. 14:15, a zakończono o godz. 15:11
tego samego dnia. Obrady odbyły się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lwówku, ul. Al. E. Sczanieckiej 56.
Porządek obrad.

1.

Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2.

Stwierdzenie quorum XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

3.

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4.

Przyjęcie porządku obrad XXXVIII 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: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

9.

Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2022 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9,
955/10, 955/11, 955/13, położonych w obrębie geodezyjnym Lwówek, gm. Lwówek.
12. Projekt uchwały w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Lwówek”.
13. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne głosy i wnioski.
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17. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Ad. 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny, otwierając obrady XXXVIII sesji Rady
Miejskiej w Lwówku powitał Radnych, Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza oraz Panią
Skarbnik,. Wiceprzewodniczący, Pan Andrzej Jędrzejczak przypomniał, iż 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”.
Wiceprzewodniczący Rady, poinformował także, iż w związku z panującą sytuacją
epidemiologiczną - niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się Koronawirusa, podczas
XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku na Sali Obrad (Sala MGOK w Lwówku)
znajdować się będą mogli tylko radni, zaproszeni goście oraz obsługa techniczna sesji.
W trosce o zachowanie jawności i transparentności działań Rady, sesja będzie nagrywana
i transmitowana on-line.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
W obradach XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku uczestniczy 10 radnych, na
ustawowy 15 osobowy skład Rady, zatem Rada jest władna do odbycia obrad sesyjnych
i podejmowania uchwał. Nieobecnymi są: Pani Patrycja Kubiak, Pan Sebastian Liebelt, Pani
Patrycja Pietryka, Pani Barbara Starosta oraz Pan Piotr Wojciechowski.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 XXXVII sesji Rady
Miejskiej oraz przypomniał, że projekt był dostępny w materiałach zamieszczonych na
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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 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński,
Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (5)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Lwówku został przyjęty jednogłośnie 10 głosami
„za”.
Ad. 4. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował Radnych, że otrzymali
porządek obrad XXXVIII sesji i zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby wnieść do niego
jakieś uwagi lub poprawki?
Wobec braku uwag i wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Rady
zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
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Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński,
Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (5)
Patrycja Kubiak, Sebastian Liebelt, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”.
Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU
Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ ZA OKRES OD 24.06.2021 R. DO 30.09.2021 R.
W związku z wprowadzeniem ograniczeń związanych z pandemią COVID - 19,
funkcjonowanie Rady Miejskiej jest również ograniczone do koniecznego minimum dla
zachowania bezpieczeństwa. Natomiast wszelkie prace wykonywaliśmy na odległość za
pomocą środków komunikacji ogólnie dostępnych. W minionym okresie spotkałem się
z Panem Burmistrzem i Panem Sekretarzem, w trakcie spotkania omówiliśmy sprawy bieżące
oraz uzgodniliśmy datę i porządek XXXVIII-tej sesji Rady Miejskiej. Na dzień 21.10.2021 r.
zwołałem wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej.
Więcej prac dodatkowych w minionym okresie nie było.
Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
Z PRACY MIĘDZYSESYJNEJ W OKRESIE OD 1.10.2021 DO 27.10.2021
Burmistrz spotkał się z:
−

p. Jakubem Wojciechowskim nowym kierownikiem Posterunku Policji w Lwówku w sprawie
zadań bieżących oraz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Lwówek,

−

p. Bekir Cicek z firmy Kwiatkowaski Sp. z o.o. w sprawie planu restrukturyzacji zakładu,

−

p. Jakubem Rutnickim Posłem na Sejm RP w sprawie programów poprawiających
infrastrukturę sportową,
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−

p. prof. Sylwią Starzewską z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie
podpisania oświadczenia referencji o dotychczasowej współpracy,

−

dyrektorami szkół i przedszkoli z terenu gminy Lwówek z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

−

p. Barbarą Matys z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grońsku w sprawie planowanych
remontów w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Grońsku,

−

Z p. Włodzimierzem Jezierskim w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela
p. Bereszyńskiemu,

−

Sołtysem wsi Władysławowo w sprawie rozbudowy świetlicy wiejskiej.

Burmistrz wziął udział w:
−

oficjalnym otwarciu Klubu Seniora,

−

spotkaniu samorządowców obszaru KOLD – Grzebienisko,

−

spotkaniu emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

−

pasowaniu na ucznia w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie,

−

Międzynarodowym Dniu Seniora w Nowym Tomyślu,

−

odbiorze drogi w Pakosławiu,

−

spotkaniu z przedstawicielami kół łowieckich i rolników w sprawie odstrzału zwierzyny,

−

Dniu Seniora w Lwówku.

Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:
−

(52) w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym,
działki nr 243/4 poł. w Koninie, gm. Lwówek,

−

(53) w sprawie zmiany uchwały budżetowej – zmiana dotyczy zwiększenia planu dochodów
i wydatków o kwotę 301.914,00 zł. w wyniku otrzymanych dotacji celowych oraz dokonuje
się zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

−

(54) w sprawie zmiany uchwały budżetowej – w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji
celowych.

Ogłoszono następujące przetargi/zapytania ofertowe:

− na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego gminy Lwówek - Samochód
specjalny pożarniczy marki JELCZ,
− budowę parkingu w Brodach.
Na sesję przybył Radny Pan Sebastian Liebelt zatem w obradach uczestniczy 11 Radnych.
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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 XXXVIII sesji nie zgłoszono żadnej interpelacji.
Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022
rok.
Burmistrz, Pan Piotr Długosz przedstawił Radnym oraz społeczeństwu propozycje
stawek podatkowych dla podatku od nieruchomości na 2022 rok w wysokości:
1)

od budynków mieszkalnych 0,89 zł (maksymalna stawka określona przez Ministra
Finansów)- wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,04 zł;

2)

dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
24,00 (stawka MF 25,74)- wzrost stawki o 0,50 zł w stosunku do roku poprzedniego;

3)

dla budynków zajętych na prowadzenie dz. gosp. w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 11,90 zł (maksymalna stawka MF 12,04) wzrost w stosunku do
roku 2020 o 3,48% zł;

4)

dla budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o dz. leczniczej 5,25 zł (maksymalna stawka MF) wzrost w stosunku do roku
poprzedniego o 0,19 zł;

5)

dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej dz.
pożytku publicznego 8,10 zł (górna stawka MF 8,68) - wzrost w stosunku do roku 2021
o 0,30 zł;

6)

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,99 zł
(maksymalna stawka MF 1,03 zł) wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 0,04 zł;

7)

od gruntów po wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł- (maksymalna stawka MF) wzrost
o 0,18 zł w stosunku do roku poprzedniego;

8)

od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku
publicznego 0,54 zł (maksymalna stawka MF) – wzrost o 0,02 zł w stosunku do roku
2021;

9)

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,40 zł (maksymalna
stawka MF) wzrost stawki o 0,12 zł w stosunku do roku poprzedniego.
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Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag ani pytań zatem po odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Andrzeja Jędrzejczaka pozytywnej opinii z posiedzenia
stałych Komisji Rady Miejskiej przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Jan Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XXXVIII/211/2021 w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na
2022 rok, Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 11 głosami „za”. Ww.
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2022 rok.
Burmistrz omawiając projekt przedmiotowej uchwały zaznaczył, że w przypadku
wysokości stawki podatku od środków transportowych we wszystkich pozycjach wzrosła ona
o 3% w stosunku do roku poprzedniego. Wyjątkiem jest wysokość stawki za ciągniki
siodłowe o masie >36 ton oraz przyczep lub naczepa o masie powyżej 36 ton, które zostaną
obniżone odpowiedni o 29% i 24 % w stosunku do roku poprzedniego. Propozycja obniżenia
stawek wynika z faktu, że w ostatnich latach wysokość stawek za ciągniki siodłowe o masie
>36 ton oraz przyczep lub naczep o masie powyżej 36 ton w gminie Lwówek była
zdecydowanie wyższa niż w gminach sąsiednich. Przedsiębiorcy zajmujący się transportem
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zmieniali miejsce siedziby firmy, przerejestrowywali pojazdy i płacili podatek niższy
w innych gminach.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli uwag ani pytań zatem po odczytaniu przez
Wiceprzewodniczącego Rady, Pana Andrzeja Jędrzejczaka pozytywnej opinii z posiedzenia
stałych Komisji Rady Miejskiej przystąpiono do głosowania nad przyjęciem uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych na 2022 rok.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Jan Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XXXVIII/212/2021 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na 2022 rok Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli
jednogłośnie 11 głosami „za”. Ww. uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Przewodniczący poinformował iż projekt przedmiotowej uchwały był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Zwracając się do Radnych zapytał czy
mają jakieś pytania bądź uwagi do projektu przedmiotowej uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego
Rady, Pana Andrzeja Jędrzejczaka pozytywnej opinii ze wspólnego posiedzenia stałych
komisji Rady Miejskiej, Radni przystąpili do głosowania.
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Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Jan Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XXXVIII/213/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Radni
Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie, pozytywnie 11 głosami „za” Podjęta
uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9,
955/10, 955/11, 955/13, położonych w obrębie geodezyjnym Lwówek, gm. Lwówek.
Przewodniczący poinformował iż projekt przedmiotowej uchwały był szczegółowo
omawiany na wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Zwracając się do Radnych zapytał czy
mają jakieś pytania bądź uwagi do projektu przedmiotowej uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego
Rady, Pana Andrzeja Jędrzejczaka pozytywnej opinii ze wspólnego posiedzenia stałych
komisji Rady Miejskiej, Radni przystąpili do głosowania.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9,
955/10, 955/11, 955/13, położonych w obrębie geodezyjnym Lwówek, gm. Lwówek.
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Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Jan Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XXXVIII/214/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8,
955/9, 955/10, 955/11, 955/13, położonych w obrębie geodezyjnym Lwówek, gm. Lwówek,
Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 11 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Lwówek”.
Burmistrz wyjaśnił, iż zmiana Regulaminu jest pochodną kontroli przeprowadzonej
przez

Wojewódzki

Wielkopolski

Inspektorat

Ochrony

Środowiska

w

Poznaniu,

Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego oraz wyroku WSA. Burmistrz
wyjaśnił, iż zmiana nastąpiła w § 3 pkt. 1, który dotyczy podziału odpadów komunalnych
odbieranych bezpośrednio z nieruchomości oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. W § 6 pkt. 2- dot. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi usunięto wyraz „własnych” oznacza to, że na terenie nieruchomości mogą
być naprawiane samochody pod warunkiem, że nie jest to uciążliwe dla sąsiadów.
Zaktualizowano rozdział 7 dotyczący obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe.
Zmiany obejmują wskazanie miejsc i zasad przebywania ze zwierzęciem domowym
w miejscach publicznych. Zaktualizowano rozdział 9 dot. obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania oraz § 29 pkt. 4 dotyczący hodowli
pszczół oraz umieszczenia uli pszczelich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
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W uchwale w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów zostały zaktualizowane miejsca odbioru odpadów baterii
i przeterminowanych leków oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych,
które powstają w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igły i strzykawki, które mieszkańcy Gminy Lwówek mogą samodzielnie dostarczać do
PSZOK.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Radnych czy mają jakieś pytania bądź uwagi do
projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag, po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego
Rady, Pana Andrzeja Jędrzejczaka pozytywnej opinii ze wspólnego posiedzenia stałych
komisji Rady Miejskiej, Radni przystąpili do głosowania.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Lwówek”.
Wyniki głosowania:
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (10)
Andrzej Basiński, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz Kachel, Sebastian
Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak, Jan Trzybiński,
Gabriela Woźna.
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Czarkowski.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
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Uchwałę nr XXXVIII/215/2021 w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Lwówek” Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli 10 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt przedmiotowej uchwały jest
powiązany z uchwałą przyjętą przed momentem i zmiany zostały omówione wraz ze
zmianami Regulaminu. Przewodniczący zwrócił się do Radnych czy mają jakieś pytania bądź
uwagi do projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag, po odczytaniu przez Wiceprzewodniczącego
Rady, Pana Andrzeja Jędrzejczaka pozytywnej opinii ze wspólnego posiedzenia stałych
komisji Rady Miejskiej, Radni przystąpili do głosowania.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia projektu uchwały w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Jan Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XXXVIII/216/2021 w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
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nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Radni Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli
jednogłośnie 11 głosami „za”. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku zarządził 10 minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad na Sali sesyjnej znajduje się 11 Radnych.
Ad. 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Budżet Miasta i Gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie
wydatków o kwotę 388 432,42.
Zmiany dotyczą:
DOCHODÓW:

1.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 2060

Dotacja

celowa-

kwota

192.746,00

(Pismo

Wojewody

Wlkp.

FB-

I.3111.349.2021.7).
2.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, § 2030 Dotacja celowa- kwota 47.520,00 (Pismo Wojewody Wlkp. FBI.3111.327.2021.6).

3.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność § 2710
Środki z innych źródeł – kwota 31.000,00 na zadanie pn. „Kulisy kultury”.

4.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
§ 2030

Dotacja

celowa-

kwota

8.477,42

(Pismo

Wojewody

Wlkp.

FB-

I.3111/342.2021.14).
5.

Zwiększenie planu dochodów w dz. 756,

- rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0500 podatek od czynności
cywilnoprawnych – kwota 30.000,00 – analiza wyk dochodów za III kwartał br.
- rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0310 podatek od nieruchomości –
kwota 35.600,00 – analiza złożonych deklaracji podatkowych.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, § 2360
Dochody j.s.t. związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej- kwota
40.000,00- analiza budżetu po sprawozdaniach za III kw 2021r.
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7. Zwiększenie

planu dochodów w dz. 855, rozdział 85513 Ubezpieczenia zdrowotne,

§ 2010 Dotacja celowa- kwota 3.089,00 (Pismo Wojewody Wlkp. FB-I.3111.299.2021.6).
WYDATKÓW:
1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 3110 świadczenia społeczne - kwota 192.746,00 -środki z dotacji na świadczenia 500+.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, § 4010 wynagrodzenia- kwota 47.520,00 – środki z dotacji na
dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3.
3. Przeniesienie w planie wydatków w dziale 852, z rozdziału 85216 Zasiłki stałe, § 3110
świadczenia społeczne- kwota 25.000,00 do rozdziału 85214 Zasiłki okresowe § 3110
świadczenia społeczne – kwota 25.000,00- pismo kierownika MGOPS celem bieżącej
działalności jednostki.
4. Zwiększenie w planie wydatków w dz. 710, 71095 Pozostała działalność § 4300 zakup
usług – kwota 35.000,00 celem opłaty za usługi wykonane na targowisku.
5.

Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność – kwota
7.000,00 w tym: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 3.600,00, § 4110 skł ZUS –
kwota 700,00, § 4120 skł. FP – kwota 100,00, § 4210 zakup mat. 500,00, § 4300 zakup
usług – kwota 2.100,00 – całość z przeznaczeniem na potrzeby Programu „Czyste
powietrze”.

6.

Przeniesienie w planie wydatków z dz. 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 3110
świadczenia społeczne – kwota 4.200,00 do dz. 855, rozdział 85508 Rodziny zastępcze,
§ 4300 zakup usług – kwota 4.200,00 z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci
w rodzinie zastępczej lub placówkach opiekuńczych.

7.

Zmiany w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 4210
zakup mat. – kwota 3.000,00 do § 4170 wynagrodz. bezosobowe- kwota 3.000,00zmiana dot. ZSiP Brody.

8.

Zmiana w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, z § 4410
podróże służbowe krajowe- kwota 1.000,00 do § 4270 zakup usług remontowych – kwota
1.000,00 – zmiana dot. ZSPiP Brody.

9.

Zmiany w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, z § 4210 zakup mat.
– kwota 2.000,00 do dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4240 zakup pomocykwota 2.000,00- zmiana dot. ZSiP Brody.

14

10. Zmiana w planie wydatków w dz. 801, z rozdziału 80104 Przedszkola, z § 4170 wynagr.
bezosobowe- kwota 500,00 do dz. 801, rozdział 80101 § 4170 wynagr. bezosobowe–
kwota

500,00 – zmiana dot. ZSiP Brody. Zmian w planie wydatków ZSiP Brody

dokonuje się na wniosek dyrektora Jednostki.
11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby,
§ 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - kwota 31.000,00 na częściowy
remont elewacji i pokrycia dachu w MGOK – środki z dofinansowania.
12. Umniejszenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, § 4010 wynagrodzenia- kwota 47.520,00 – środki własne z budżetu.
13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4210
– kwota 20.000,00 oraz § 4300 zakup usług – kwota 76.120,00 z przeznaczeniem na
utrzymanie bieżące dróg.
14. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 60O, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
§ 6800 rezerwa inwestycyjna – kwota 53.000,00 do § 6050 wydatki inwestycyjne –
kwota 53.000,00 z przeznaczeniem na zadania pn. „Budowa parkingu w miejscowości
Brody przy drodze gminne”.
15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, § 4260 zakup
energii – kwota 15.000,00 -na opłatę za energie elektryczną.
16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
§ 4010 wynagrodzenia – kwota 8.477,42 z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników
socjalnych realizujących pracę socjalna w środowisku w roku 2021.
17. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75023
Urzędy gmin, z § 4710 wpł na PPK – kwota 10.000,00 do § 4300 zakup usług – kwota
10.000,00 z przeznaczeniem na opłaty listowe.
18. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do
szkół z § 4710 wpł na PPK - kwota 300,00 do § 4780 skł. na FEP kwota 300,00 – analiza
budżetu.
19. Zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami funduszu sołeckiego sołectwa
Zgierzynka w dz. 900,90004 z § 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00 do § 4300 zakup
usług – kwota 1.000,00 w zadaniu pn. „Utrzymanie zieleni”.
20. Zmiany w planie wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Posadowo z przedsięwzięcia
pn. „Poprawa estetyki wsi” z dz. 600,60095 z § 4210 zakup mat. – kwota 2.638,00
z § 4300 zakup usług – kwota 1.920,00 oraz z zadania „Utrzymanie zieleni” z dz. 900,
90004 § 4210 zakup mat- kwota 3.000,00 i z zadania pn. „Kultywowanie tradycji
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wiejskich” z dz. 921, 92195 § 4210 zakup mat. – kwota 1.000,00 – całość przenosi się do
dz. 600, 60016 § 4300 zakup usług – kwota 8.558,00 do zadania pn. „Naprawa
chodników”.
21. Zmiany w planie wydatków sołectwa Zębowo z przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie
tradycji wiejskich z dz. 921, 92195 § 4300 zakup usług – kwota 8.500,00 z zadania pn.
„Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Zębowo. A może by tak jeszcze raz ruszyć droga ku
wolności” z dz. 600, 60095 § 6050 – kwota 4.855,28 do zadania pn. „Budowa chodnika”
w dz. 600, 60016, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 8.855,28 oraz do zadania pn.
„wykonanie tabliczek kierunkowych” w dz. 600,60095 § 4300 zakup usług – kwota
3.000,00 i do zadania pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” do dz. 921, 92195 § 4210
zakup mat. – kwota 1.500,00.
22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85513 Ubezpieczenia zdrowotne,
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne- kwota 3.089,00 środki z dotacji na ubezp
zdrowotne.
23. Zmiana w planie wydatków samorządowego zakładu budżetowego na wniosek
kierownika jednostki- zmiana dotyczy przeniesienia w planie pomiędzy paragrafami
w tym:
Umniejszenia:
§ 4010 wynagrodzenia

14.290,00

§ 4040 dodatk wynagr roczne 1.011,00
§ 4110 skł ZUS

3.518,00

§ 4120 skł FP

1.325,00

§ 4170 wyn bezosobowe

6.684,00

§ 4430 różne opł i skł

4.000,00

§ 4440 odpis na ZFŚS

628,00

Zwiększenia:
§ 4210 zakup mat.
§ 4260 zakup energii
§ 4300 zakup usllig
§ 4710 wpłaty na PPK

149,00
3.000,00
27.157,00
1.150,00

Zmiany w ZGM podyktowane są dostosowaniem wydatków do potrzeb bieżącej działalności
samorządowego zakładu budżetowego.
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24. Zmiana w funduszu sołeckim sołectwa Władysławowo z dz. 600, 60095 Pozostała
działalność z § 4300 zakup usług z zadania pn. „Poprawa estetyki wsi” – kwota 2.500,00
do zadania pn. „Modernizacja sali wiejskiej” do dz. 921, 92109 Domy kultury, świetlice
i kluby, § 6050 wydatki inwestycyjne - kwota 2.500,00.
Przewodniczący Rady zwracając się do Radnych zapytał, czy mają jakieś pytanie do
przedstawionego projektu uchwały?
W związku z brakiem pytań i uwag Radni przystąpili do głosowania.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (11)
Andrzej Basiński, Krzysztof Czarkowski, Zbigniew Gawełek, Andrzej Jędrzejczak, Tadeusz
Kachel, Sebastian Liebelt, Monika Marszałkiewicz, Piotr Przewoźny, Agnieszka Pustkowiak,
Jan Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Patrycja Kubiak, Patrycja Pietryka, Barbara Starosta, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XXXVIII/217/2021 zmieniającą uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, Radni
Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 11 głosami „za”. Przedmiotowa uchwała
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku, Pan Piotr Przewoźny poinformował, że
nie wpłynęły żadne interpelacje.
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Ad. 16. Wolne głosy i wnioski.
Burmistrz zaprosił Radnych oraz mieszkańców na obchody Narodowego Święta
Niepodległości, które rozpoczną się złożeniem wieńcy pod pomnikiem, następnie odbędzie
się msza święta w Kościele. Po mszy nastąpi przemarsz do MGOK w Lwówku, gdzie odbędą
się występy artystyczne.
Ad. 17. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Po wyczerpaniu porządku obrad XXXVIII sesji Przewodniczący Rady, Pan Piotr
Przewoźny zamknął obrady wypowiadając słowa „Zamykam obrady XXXVIII sesji Rady
Miejskiej w Lwówku”.

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Lwówku
/-/ Piotr Przewoźny

Protokołowała:
/-/ Estera Puk
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