Protokół z nadzwyczajnej
XLVII Sesji Rady Miejskiej w Lwówku,
która odbyła się w dniu 13 kwietnia 2022 r.
Obrady rozpoczęto 13 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 a zakończono o godz. 15:13 tego
samego dnia. Obrady odbyły się w salce UMiG w Lwówku, ul. Ratuszowa 2.
Porządek obrad:
1.

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

2.

Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.

3.

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

4.

Projekt uchwały zmieniający: uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.

5.

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

Ad. 1. Otwarcie obrad nadzwyczajnej (XLVII) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Otwarcia nadzwyczajnej (XLVII) sesji dokonał Przewodniczący Rady, Pan Piotr
Przewoźny witając radnych, Burmistrza Miasta i Gminy, Sekretarza Gminy oraz pracownika
biura Rady. Przewodniczący Rady dodał, iż XLVII sesja została zwołana na wniosek
Burmistrza, Pana Piotra Długosza.
Przewodniczący Rady przypomniał także informację 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, sesje Rady są
nagrywane i transmitowane w Internecie. Transmisja obejmuje obszar sali sesyjnej.
W związku z powyższym, wejście na salę sesyjną jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wizerunku w Internecie oraz na jego przetwarzanie. Osoby uczestniczące
w obradach sesji biorą pełną odpowiedzialność za wypowiedzi oraz prezentowane przez
siebie materiały i inne treści. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
osobowych podczas Sesji Rady Miejskiej w Lwówku znajdują się na stronie BIP Gminy
Lwówek, w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Ad. 2. Stwierdzenie quorum Rady Miejskiej w Lwówku.
W obradach nadzwyczajnej (XLVII) sesji Rady Miejskiej w Lwówku uczestniczy 11
Radnych, na ustawowy 15 osobowy skład Rady, zatem Rada jest władna do odbycia obrad
sesyjnych i podejmowania uchwał.
Nieobecnymi Radnymi są: Pan Andrzej Jędrzejczak, Pan Sebastian Liebelt, Pani
Agnieszka Pustkowiak oraz Pan Piotr Wojciechowski. Lista obecności stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnej (XLVII) sesji Rady Miejskiej
w Lwówku.
Przewodniczący Rady, Pan Piotr Przewoźny poinformował Radnych, że otrzymali
porządek obrad XLVII nadzwyczajnej sesji i zwrócił się z pytaniem czy ktoś chciałby wnieść
do niego jakieś poprawki.
Wobec braku wniosków o zmianę porządku obrad, Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnej (XLVII) sesji Rady Miejskiej
w Lwówku.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad nadzwyczajnej (XLVII) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Wyniki głosowania:
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

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

NIEOBECNI (4)
Andrzej Jędrzejczak, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Piotr Wojciechowski.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 11 głosami „za”.

Ad. 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok.
Burmistrz witając Radnych wyjaśnił, iż sesja nadzwyczajna została zwołania ze
względu na konieczność przyjęcia do budżetu środków finansowych z funduszu pomocy
uchodźcom z Ukrainy. Z związku z tym budżet miasta i gminy Lwówek został zwiększony po
stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 862 002,00 zł. Zmiany dotyczą:
DOCHODÓW:
1. Zwiększenie planu dochodów w dz, 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 0970
Wpływy z różnych dochodów – kwota 1.118,00 (środki z tyt. odszkodowania).
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób
fizycznych, § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn - kwota 110.000,00 analiza budżetu.
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0490
wpływy z innych lokalnych opłat - kwota 10.000,00 – analiza budżetu.
4. Umniejszenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 Dotacja
celowa – kwota 123.492,00 (dostosowanie dotacji do zawiadomienia dysponenta - pismo
Wojewody Wlkp.).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł kwota ogółem 42.930,00 w tym: kwota 3.150,00 na dożywianie dzieci i młodzieży oraz
kwota 39.780,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „300+” - środki w całości
pochodzą z Funduszu Pomocy.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym, § 2030 Dotacja celowa – kwota 25.000,00 - Pismo Wojewody
Wlkp.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 2060 Dotacja celowa - kwota 796.446,00 - Pismo Wojewody Wlkp.
8. Zmiana klasyfikacji dochodów w dz. 855, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, z § 0950
wpływy z tyt. kar – kwota 100,00 do § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – kwota
100,00.
WYDATKÓW:
1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 855, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,
§ 3110 świadczenia społeczne - kwota 796.446,00 z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń „500+” - środki z dotacji.

2. Zwiększenie planu wydatków 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
o charakterze socjalnym, § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota 31.500,00
w tym: 25.000,00 – środki z dotacji oraz 6.500,00 środki własne z budżetu gminy, całość
na wypłatę stypendium socjalnego.
3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 3110
świadczenia społeczne - kwota ogółem 42.930,00 w tym: kwota 3.150,00 na dożywianie
dzieci i młodzieży oraz kwota 39.780,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia
„300+” - środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.
4. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie w tym:
Umniejszenie:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.700,00 (ZSPiP Pakosław)
§ 4110 składki ZUS – kwota 7.200,00 (SP Lwówek 5.200,00 , SP Brody 2.000,00)
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli – kwota 5.500,00 (SP Chmielinko 2.500,00,
SP Lwówek 3.000,00)
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 2.300,00 (ZSPiP Zębowo
1.200,00 ZSPiP Chmielinko 1.100,00).
Rozdział 80104 Przedszkola:
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 1.700,00 (ZSPiP Pakosław)
§ 4790 wynagrodzenie osobowe nauczycieli – kwota 7.015,00 (Brody 1.700,00, Lwówek
2.800,00, Posadowo 1.500,00, Chmielinko 1.015,00)
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – kwota 1.600,00 (ZSPiP Zębowo).
Zmiany w planie wydatków po analizie budżetu i złożonych pismach dyr. jednostek
oświatowych.
5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, § 4300 – zakup
usług – kwota 6.000,00 oraz rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup mat. –
kwota 12.141,00 celem realizacji zadań bieżących jednostki.
Dodatkowo, w związku z koniecznością zapewnienia sprawnej i szybkiej pomocy
przybyłym na teren gminy Lwówek uchodźcom z Ukrainy, Rada Miejska w Lwówku,
w oparciu o zapisy art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583

z późn. zm.), nadała Burmistrzowi stosowne upoważnienia. Powyższe usprawni proces
organizacji tej pomocy na terenie gminy Lwówek, w szczególności w aspekcie
rozdysponowywania środków własnych, jak i zewnętrznych, zasilających budżet gminy.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia
29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej 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, Tadeusz Kachel, Patrycja
Kubiak, Monika Marszałkiewicz, Patrycja Pietryka, Piotr Przewoźny, Barbara Starosta, Jan
Trzybiński, Gabriela Woźna.

NIEOBECNI (4)
Andrzej Jędrzejczak, Sebastian Liebelt, Agnieszka Pustkowiak, Piotr Wojciechowski.
Uchwałę nr XLVII/253/2022 zmieniającą uchwałę nr XLII/232/2021 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok Radni
Rady Miejskiej w Lwówku przyjęli jednogłośnie 11 głosami „za”. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu.
Ad. 5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej (XLVII) sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
Po wyczerpaniu porządku obrad nadzwyczajnej (XLVII) sesji, Przewodniczący Rady
Pan Piotr Przewoźny zamknął obrady wypowiadając słowa „Zamykam obrady nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lwówku”.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lwówku

/-/ Estera Puk
/-/ Piotr Przewoźny

