Protokół
z przebiegu XXXV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 14 października 2013r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady otworzyła obrady o godz. 16.00 wypowiadając sława „Otwieram XXXV
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Kilinkiewicz Maciej
Matczak Przemysław
Stein Henryk
Przew. Rady – Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizowaną w 2013.r. inwestycję pn.”
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1292F w m. Jarnatów o długości ok.160m.”oraz
wprowadzenie wolnych środków do budżetu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne ( adaptację
budynku LOKSiTu na gabinety lekarskie i rehabilitację), które powodują konieczność dokonania
zmian w budżecie oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice na lata 20132024.
Porządek obrad
1. Sprawy regulaminowe.
-przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na
realizowaną w 2013.r. inwestycję pn.” Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1292F w m. Jarnatów o długości ok.160m.”
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubniewice
na lata 2013-2024.
5. Zakończenie obrad.
Przew. Rady zapytała czy są uwagi, wnioski do porządku obrad.
Pan Burmistrz- Ta sesja szczególnie związana jest ze sprawą chodnika w Jarnatowie. Powiat nam
dał informację, że musimy do 15 października podjąć uchwałę intencyjną dofinansowującą zadanie.
Będzie realizowana ta wielka inwestycja w Jarnatowie ze środków powiatowych i gminnych stąd ta
sesja nadzwyczajna i chcieliśmy przy okazji wprowadzić wolne środki na remont LOKSITu, ale
prosiłbym o wycofanie części tego WPFu, dlatego, że mieliśmy trochę mało czasu na przygotowanie
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dokumentacji dotyczącej tej części inwestycji a 24 października 2013r. na następnej sesji i
komisjach będzie zainteresowany czyli pan Doktor Doś. Tych parę dni wielkiej roli nie zrobi a będzie
to tak jak należy z większą starannością przeprowadzone. W związku z tym Pani Skarbnik
przygotowała zmianę uchwały budżetowej zmienioną o tą pozycję co za tym pociąga nie musimy
wprowadzać poprawę w WPFie i wolnych środków, dlatego zostaje tylko ta uchwała dotycząca
chodnika.
Przew. Rady- czyli pkt. 4 porządku obrad Burmistrz wnioskuje wykreślić
Za wycofaniem tej uchwały głosowało 12 radnych.
Przew. Rady poddała pod głosowanie protokół z ostatniej sesji z 12.09.2013r.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych
Wstrzymał się od głosowania 1 radny

Odnośnie pkt. 2 porządku obrad,
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sulęcińskiemu na realizowaną w 2013.r. inwestycję pn.” Przebudowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1292F w m. Jarnatów o długości ok.160m.”wraz z uzasadnieniem.
Radny Sornat – Skąd to wynikło w ciągu roku, czy to nie było planowane przez powiat, jak to się
stało że przed taką okolicznością stoimy.
Pan Burmistrz- Niestety nieraz jest tak jak u nas w gminie, czyli planujemy zadania i pojawiają się
oszczędności z innych inwestycji, zostaje oszczędność i wprowadzamy nowe zadnie. Więc tu było na
zasadzie takiej, że potrzeba była zgłoszona przez nas, nie było wcześniej środków w powiecie na to
zadnie i teraz pojawiły się środki po którejś z inwestycji chyba szwajcarskiej, są środki i może być
zrealizowana ta inwestycja i albo ją realizujemy wspólnie albo po prostu odkładamy temat i
realizujemy sami. Tutaj mamy 50 na 50 możliwość sfinansowania tego kawałka chodnika, który tak
naprawdę jest niewielką inwestycją, ale mieszkańcy uczęszczają tym fragmentem chodnika do
cmentarza chociażby i wielokrotnie ten temat na każdym spotkaniu pojawiał się, że ten chodnik
należałoby wymienić, zwłaszcza przez starsze osoby kilka było potknięć, ktoś upadł na tym
chodniku. Był taki wniosek składany przez mieszkańców i uważam, że jeżeli jest okazja to trzeba z
tej okazji skorzystać i o to występuję również w imieniu powiatu, bo możemy coś zrobić razem,
żeby to był dobry programator na przyszłość.
Radny Sornat – Który to odcinek, czy od tej drogi na Sobieraj
Pan Burmistrz – Tak, bo tam jest część zrobiona z kostki, część ze starej płyty betonowej i faktycznie
jest mocno nierówna.
Radna Wąsiel- Czy jest taka możliwość, skoro my pomagamy powiatowi, czy powiat na naszą
prośbę będzie taki hojny i udzieli nam pomocy finansowej.
Pan Burmistrz- Dziś sołtysa z Rogów nie ma, ale wielokrotnie mówił, że jest możliwość pomocy ze
strony powitaniu jeśli chodzi o drogi w Rogach, na razie to było bezskuteczne, ale jest inwestycja
wspólna to może będą kolejne.
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Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych ( wszyscy obecni)
Uchwała została przyjęta.
Radny Komar – Podziękował wszystkim za przyjęcie tej uchwały, kawałek chodnika, który sobie
wyremontujemy w Jarnatowie na pewno poprawi jakość życia, jest to ostatni odcinek, który nie
został wyremontowany, cieszę się bardzo, że powiat wyraził taką aprobatę.
Tak jak Burmistrz powiedział wielokrotnie sprawa wykonania tego chodnika była poruszana. Tak jak
widzimy jest to nieduża kwota 20 tys zł i z powiatu 20 tys zł i chodnik zostanie zrobiony.
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Pani Skarbnik -Na pewno zwróciliście uwagę,że ta uchwała ma trochę inny kształt ale zgodnie
z decyzją Kolegium RIO teraz każdorazowo jak będziemy podejmować uchwałę w sprawie zmian
czyli zwiększenie, zmniejszenie dochodów musimy przytoczyć ile ogólnie wychodzą dochody jaka to
jest kwota, jaka jest kwota dochodów bieżących, majątkowych, tak samo z wydatkami. Bo my
wprowadzamy zmiany i plan nam albo rośnie albo maleje i żeby Radni na bieżąco wiedzieli jaka to
jest kwota.
Radny Sornat- Z tej tabeli w pierwotnej wersji ustawy zał. nr 2 wynika, że to będą przesunięcia i
pytanie jest takie kosztem czego z jakich zadań rezygnujemy na rzecz tego chodnika. Tu są
wymienione drogi publiczne i gminne i cmentarze.
Pani Skarbnik- Mieliśmy zaplanowane 20 tys zł na cmentarze, część było z funduszu sołeckiego- 5
tyś zł. Zadanie na cmentarzu zostało wykonane za 9 tys zł, 5 tyś zł poszło z funduszu sołeckiego 4
tyś zł dołożyła gmina i z stąd przenoszę 15 tyś zł, które idzie na tą drogę.
Radny Sornat – Czyli to nie jest kosztem innego zadani, to zadanie zostało wykonane.
Pani Skarbnik – Tak
Radny Sornat – A drogi publiczne, gminne
Pani Skarbnik – Z dróg gminnych 4,780 zł zabrałam. Mamy na drogę gruntową w Gliśnie
zabezpieczone 80 tyś zł, z tego co się orientuję zadnie będzie wykonane w granicach 72 tyś zł i
pozostaną drobne środki na inwestycje i stamtąd przeniosłam na to zadanie.
Radna Wąsiel- Tu jest paragraf 2 -zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.904 zł i zwiększa się
wydatki majątkowe o 5 tyś zł, a to są przecież stypendia socjalne.
Pani Skarbnik- Stypendia proszę zobaczyć na wydatki to dział 854 –i w zał nr 2 31.904 jest to
kwota, którą dostaliśmy z ministerstwa na stypendia socjalne, które są po stronie dochodów i taką
samą kwotę daję po stronie wydatków
Radna Wąsiel – Dlaczego to są majątkowe.
Pani Skarbnik- Bo jak dokonuję przeniesień między działami to z wydatków bieżących zwiększam
dochody majątkowe i na tą drogę zwiększyłam bo zabrałam czyli pomniejszyłam wydatki bieżące a
powiększyłam wydatki majątkowe.
Za przyjęciem uchwały -głosowało 12 radnych
Uchwała została przyjęta.
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Odnośnie pkt. 4 porządku
Wobec zrealizowania porządku obrad Przew. Rady zamknęła nadzwyczajną XXXV sesję Rady
Miejskiej w Lubniewicach o godz. 16.25.

Przew. Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
Protokołowała:
S. Żuk
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