Protokół
z przebiegu XLV nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 27 września 2018 r.
Ustawowy skład Rady: 14 radnych, obecnych na sesji było 12 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (Zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady Katarzyna Sowa otworzyła obrady o godz. 15.30, wypowiadając słowa
„Otwieram XLV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach”.
Przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
W związku z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO),
poinformowała o tym, że sesja jest nagrywana (audio i wideo – po raz pierwszy, celem
przetestowania systemu nagrywania obrazu), a głosowanie po raz pierwszy odbywać się
będzie imiennie (celem przetestowania takiego trybu głosowania).
Imienna forma głosowania została jednogłośnie zaakceptowana przez Radę.
Przewodnicząca stwierdziła, że na stan 14 radnych w sesji bierze udział 12 radnych, wobec
czego rada może podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Matczak Przemysław
Żurański Eugeniusz
Przewodnicząca Rady - Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic, w związku z
tym, iż wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na
zadania zlecone i własne Gminy. Wszczęte zostało również postępowanie nadzorcze w
stosunku do uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XLIV/323/2018, w wyniku którego
przedmiotowa uchwała powinna zostać zmieniona. ( Zał. Nr 3)
Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach
Nr XLIV/323/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice.
4. Zakończenie obrad.
Odnośnie pkt 2 porządku obrad
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej.
Przewodnicząca Rady – udzielam głosu Pani Marii Tymusz.

Radna Maria Tymusz – Pani Skarbnik, chciałam się zapytać, bo tu są pieniążki właśnie na
projekt rewitalizacji, to jest nieokreślone – czy to rynku, czy to parku, czy te pieniążki, które
zostały przesłane, a wiemy, że najprawdopodobniej nie będziemy robić…
Pani Skarbnik – Zostały poniesione wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do
uzyskania środków w ramach projektu rewitalizacji – tej wysokości, minimalnie więcej, o
1000 zł. więcej, i te środki, które zostały przekazane przez niemiecką gminę partnerską
zostały przekazane na poczet wydatków poniesionych przez gminę Lubniewice.
Radna Maria Tymusz – Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Rady – Czy ktoś jeszcze prosi o głos? Proszę bardzo, Pan Wiesław Komar.
Radny Komar – Pani Skarbnik, ja mam takie pytanie, bo tutaj było: zmniejszamy plan
dochodów o to, że nie robimy ulicy Spacerowej. Czy to my mieliśmy w planie, czy mieliśmy
dostać, czy pozyskać te środki?
Pani Skarbnik – To miała być pomoc dla powiatu sulęcińskiego, my mieliśmy partycypować w
kosztach. To nie jest nasze zadanie dlatego, że to jest droga powiatowa.
Radny Komar – Dobrze, to jest jedno, a drugie to prosiłbym tu o szersze wyjaśnienie tych 2
ostatnich punktów: §921 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 21 900
zł – na jakie to zadanie jest dokładnie? I tak samo w §926 Kultura fizyczna, no bo jest to tak
jakby mało wyjaśnione.
Pani Skarbnik – Jeśli chodzi o §926 Kultura fizyczna, to jest przesunięcie środków na
zaspokojenie potrzeb związanych z wypłatą stypendiów. Przesunięcie wewnątrz działu, nie
według rozdziału. No a §921 – 95 to jest taki rozdział, że tak powiem jeden ogólny worek:
tam są wszelkiego rodzaju imprezy, które są organizowane przez naszą gminę, no i tam po
prostu brakło pieniędzy i trzeba było rozliczyć na poczet wydatków związanych z…
Radny Komar – Z jakimiś imprezami, które się już odbyły?
Pani Skarbnik – Nie że się odbyły.
Radny Komar – Które się odbędą?
Pani Skarbnik – Nie mogę dokonać wydatku, jeżeli nie mam planu, więc to nie jest że się coś
odbyło, tylko coś będzie się po prostu odbywać. To są różnego rodzaju obchody, to jest
pozostała działalność kulturalna do końca roku.
Radny Komar – Dobrze, dziękuję.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 4)

Odnośnie pkt 3 porządku obrad
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Lubniewicach Nr XLIV/323/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Lubniewice.
Zamiast czytać uzasadnienie, Pani Sekretarz wyjaśniła z czego wynika konieczność zmiany
uchwały: niektóre zapisy zawarte w uchwale reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości, w
związku z czym nie powinny one być dodatkowo ujęte w uchwale. Uchylając punkty, które
zostały podważone sprawimy, że pozostała część uchwały będzie mogła funkcjonować.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (Zał. Nr 5)
Pkt 4 porządku obrad
Wobec zrealizowania punków porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła XLV
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach o godz.16.00.

Protokołowała:
A. Sosnowska
Przewodnicząca Rady Miejskiej
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