
 Strzelce Krajeńskie, 27 października 2017 r. 
 

Informacja z XXXIX  sesji Rady Miejskiej 
 

 25 października 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się  XXXIX 
sesja zwyczajna Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych, 8 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście: 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz 
Karkoszka, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor 
Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel, Dyrektor 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko, oraz Redaktor Naczelny „Ziemi Strzeleckiej” 
Renata Tokarska. 

Porządek obrad na wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej został rozszerzony                             
o punkt 7e podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego dotyczącego elektryfikacji linii kolejowej nr 203. Porządek obrad 
wraz z rozszerzeniem został przyjęty jednogłośnie.  
Na sesji radnym zostały przedstawione poniższe sprawozdania: 
- przez Burmistrza Mateusza Federa z działalności międzysesyjnej za okres od                                     
28   do 25 października br. 
- przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Bożenę Mrożek z wyników kontroli 
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich, w przedmiocie 
terminowości rozpatrywania skarg, petycji i wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego 
w Strzelcach Krajeńskich, za okres od  1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. 
- przez Przewodniczącego Komisji Budżetowej Roberta Butkiewicza z działalności 
międzysesyjnej, 
- przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Zbigniewa Lepiato z działalności 
międzysesyjnej. 
 W przedmiocie przedstawionych sprawozdań radni dyskusji nie prowadzili, przyjęli do 
wiadomości bez uwag. 
 Radni zapoznali się również z informacją o przebiegu realizacji inwestycji 
realizowanych  z budżetu gminy przy udziale  środków zewnętrznych w roku 2017.                             
W przedmiocie informacji na sesji dyskusji nie było.  

W  części obrad dotyczącej podjęcia uchwał, Rada Miejska rozpatrzyła cztery projekty 
uchwał. Wszystkie uchwały zostały przyjęte w wersji przedstawionej przez Burmistrza, bez 
wniesienia poprawek zmieniających  treść uchwał. 

Pierwszy z przyjętych projektów dotyczył zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. 
Na sesji głosowana była uchwała z autopoprawkami Burmistrza wprowadzonymi do projektu 
po jego przesłaniu radnym z zawiadomieniem o sesji.  Uchwałę wraz z autopoprawkami radni 
podjęli jednogłośnie. Przyjęte zmiany budżetu wprowadzają zwiększenie dochodów budżetu 
gminy o kwotę 109.515,08 zł oraz wydatków budżetu o tę samą kwotę. Po zmianach 
przyjętych na XXXIX sesji budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 
68.423.394,89 zł, a po stronie wydatków kwotą 70.694.041,43 zł. 

Wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej wprowadzają między innymi 
zwiększenie o kwotę 111.352 zł wydatków na przystosowanie obiektu dla tworzonego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich oraz wniesienie udziałów do 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem na 



inwestycje związane  z wykonaniem sieci wodociągowej w  Brzozie oraz zwiększenie o 72.000 
zł wydatków na dywanikowanie dróg gminnych w bieżącym roku. 
 Druga z przyjętych uchwał dotyczyła ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz 
określenia wzorów formularzy na rok budżetowy 2018. Rada Miejska przyjęła uchwałę                         
i stawki zaproponowane przez burmistrza tj. w większości wzrastające o ok. 4%, a wpływy do 
budżetu gminy w 2018 roku w związku ze wzrostem stawek  tego podatku wyniosą więcej                  
o 300.000 zł.  

Radni na sesji nie dyskutowali nad przedstawionym projektem uchwały, został 
przyjęty większością głosów przy 10 głosach za i 2 głosach przeciwnych. 

Radni przyjęli jednogłośnie  uchwałę  w sprawie utworzenia i nadania statutu  
Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Środowiskowy 
Dom Samopomocy mieścić się będzie  w budynku położonym w Strzelcach Krajeńskich przy 
ul. Tadeusza Kościuszki 5, który obecnie jest remontowany i wyposażany na ten cel. 
Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy będzie niesienie pomocy i opieki osobom 
upośledzonym umysłowo oraz wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności 
psychicznych osobom, które wymagają świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy                    
i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Jednocześnie nadano 
statut. Postanowiono, że Środowiskowy Dom Samopomocy będzie wyodrębnioną jednostką 
organizacyjną Gminy Strzelce Krajeńskie działającą jako jednostka budżetowa w rozumieniu 
przepisów ustawy o finansach publicznych, a działalność Środowiskowego Domu 
Samopomocy finansowana będzie ze środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych                       
z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Lubuskiego. Planuje się, 
że Środowiskowy Dom Samopomocy rozpocznie działalność jeszcze w grudniu br. i będzie 
świadczyć usługi dla  min. 25 osób. 
 Czwarta z uchwał podjętych na sesji dotyczy ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Akt ten Rada miejska 
przyjęła jednogłośnie w  brzmieniu zaproponowanym przez burmistrza. 
Ponadto Rada Miejska podjęła jednogłośnie  stanowisko popierające stanowisko Rady 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego dotyczące elektryfikacji linii kolejowej nr 203. 
 W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni poruszyli sprawy: poprawy stanu 
nawierzchni drogi od Brico Marché w kierunku cmentarza i drogi do stacji paliw BP;  
funkcjonowania i finansów Związku Celowego SGO5 oraz opłat za odpady komunalne;  
remontu ulic Słonecznej i Orzechowej. 
 Na zapytania radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz 
Mateusz Karkoszka. 

Sesja została zamknięta o godz. 16.05, po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty 
uchwał przyjętych na XXXIX sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko  

 


