
Informacja z XVII  sesji Rady Miejskiej 
 
18 grudnia 2015 roku odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Strzelcach 

Krajeńskich. Głównym punktem porządku obrad było rozpatrzenie uchwały budżetowej na 
2016 rok wraz z uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce 
Krajeńskie na lata 2016-2022. 

W sesji na skład osobowy 15, uczestniczyło 14 radnych Rady Miejskiej, 12 z 23 
sołtysów z sołectw gminy oraz zaproszeni goście: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, 
Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Starosta Strzelecko-Drezdenecki Edward Tyranowicz, 
Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus; kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych: Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Dyrektor 
Zespołu Wychowawczo-Oświatowego Zbigniew Pytel, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Kazimiera Czaja, Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko, Dyrektor Warsztatu 
Terapii Zajęciowej Sergiusz Paszkiewicz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej                           
w Strzelcach Krajeńskich Teresa Karcz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrówku 
Katarzyna Sikora i prezesi: UKS „Jedynka Jacek Jastrzębski,  UKS „Gimnazjum” Krzysztof 
Borek, UKS „Bobrówko” Romuald Kimet, LKS ”POM” Strzelce Zbigniew Marcinkiewicz                            
i Strzeleckiego Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej Kazimierz Partyka. 

Bezpośrednio po otwarciu sesji władze samorządowe uroczyście pogratulowały nowo 
powołanemu Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi nominacji na stanowisko  
oraz podziękowano za wieloletnią współpracę na stanowisku Prezesa Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Strzelcach.  

Podziękowano  także za współpracę w ciągu minionych 8 lat Wicewojewodzie 
Lubuskiemu Janowi Świrepo podczas sprawowania urzędu. 

Na tę okoliczność przemawiali: Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Grochala                     
i Burmistrz Mateusz Feder, którzy wręczyli gościom drobne upominki i kwiaty. 

Pan Wojewoda w swoim wystąpieniu mówił o swojej pracy w PGK oraz jako 
Wojewoda deklarował współpracę z Radą i Burmistrzem i wszelką możliwą pomoc,  
podkreślił także, iż nie zmieniają się dotychczasowe relacje  i wszystkich chętnych zaprasza 
do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W kolejnej części sesji nastąpiło uroczyste wręczenie nagród za zdobyte punkty                            
w wojewódzkiej i ogólnopolskiej rywalizacji sportowej szkół i klubów sportowych. 
Zaproszonym dyrektorom szkół i prezesom klubów sportowych na tę okoliczność 
pogratulowano i wręczono  symboliczne  czeki  o przyznanych nagrodach. 

Po gratulacjach i podziękowaniach Rada Miejska ustaliła porządek obrad, który został 
ustalony w kształcie zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

W dalszej części obrad Rada Miejska wysłuchała sprawozdania Burmistrza Mateusza 
Feder z działalności międzysesyjnej tj. za okres od 26 listopada do 17 grudnia 2015 r. Rada 
Miejska nie prowadziła dyskusji w zakresie przedstawionego sprawozdania. 

Kolejne dwa punkty sesji dotyczyły rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022 oraz projektu uchwały 
budżetowej na 2016 rok.  

Przedstawione projekty omówił Skarbnik Gminy Adam Skrocki, który też przedstawił 
autopoprawki Burmistrza wniesione do tych projektów, a wynikające z opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Skarbnik gminy pan Adam Skrocki przedstawił trzy uchwały Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze: 
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- Nr 521/2015  z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wydania opinii  o projekcie  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Kraj. na lata 2016 -2022 przedstawionej wraz                           
z projektem uchwały budżetowej Gminy na 2016 rok, 
- Nr 522/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym 
projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem; 
- Nr 523/2015 z dnia  23 listopada 2015 roku o możliwości sfinansowania deficytu  budżetu 
przedstawionego  w projekcie uchwały budżetowej  Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2016. 

Przedstawione opinie RIO są pozytywne i zawierają wskazania dotyczące 
wykonywania budżetu w ciągu roku, między innymi stałe monitorowanie wskaźnika 
zadłużenia gminy. 

Następnie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej przedstawili Przewodniczący 
Komisji Budżetowej Robert Butkiewicz oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw 
Społecznych Józef Waszak. Stanowiska obu Komisji są pozytywne,  przy czym Komisje zgłosiły 
dwa wspólne wnioski dotyczące zmiany w planie wydatków budżetu: 
1)  w rozdz. 80110 przenieść kwotę 68.000 zł z zadania pod nazwą: ”Wykonanie dziedzińca 
szkolnego i bramy wjazdowej z wejściem na teren posesji oraz podjazdu w Gimnazjum” na 
zadanie pod nazwą „Remont przepompowni w Sokólsku z wymianą studzienki                                  
i zamontowaniem trzech pomp”. 
2) w rozdz. 92109 przenieść kwotę 32.000 zł z zadania pod nazwą. „Remont świetlicy 
Parafialnego Zespołu CARITAS w Strzelcach Kraj.” na wydatki na stowarzyszenia.  

Następnie Skarbnik Gminy pan Adam Skrocki przedstawił autopoprawki Burmistrza 
wniesione do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, które dotyczą między innymi 
zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 211.593,73 zł; wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania pn. Termomodernizacja Przedszkola 
Samorządowego  Nr 1  w Strzelcach Krajeńskich, ujmując po stronie dochodów 
przewidywane dofinansowanie w wysokości 552.5000 zł; zwiększenie dochodów 
budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego z przeznaczeniem na 
pokrycie wydatków w dziale opieka społeczna; wykreślenie zadania za kwotę 120.000 zł na 
opracowanie dokumentacji budowlanej na remont murów miejskich sekcja Podwale; 
zmniejszenie o kwotę 75.487 zł wydatków w dziale  administracja Urzędu  Miejskiego.   

Podczas dyskusji nad projektem  radna Mirosława Niedźwiedź mówiła, że w tym budżecie 
brakuje jej wydatków na zadania związane z dalszą kanalizacją gminy, gdyż nie wykonanie 
kanalizacji w ustawowych terminach grozi dla gminy karami środowiskowymi; pytała też                
o zapisaną kwotę 115.000 zł na utrzymanie Ośrodka w Długiem wyrażając negatywną opinię 
co do kontynuowania umowy z obecnym administratorem - Stowarzyszeniem Brata 
Krystyna, gdyż nie gwarantuje wywiązywania się z obowiązków określonych umową                            
i odpowiedniego przygotowania Ośrodka do sezonu; pytała o kwotę 10.000 zł zapisaną na 
utrzymanie fontanny  oraz kto będzie tę fontannę eksploatował i czy ta kwota jest 
wystarczająca. Radna pytała także o plan organizacji imprez w 2016 roku przez Strzelecki 
Ośrodek Kultury czy zapisana kwota 350 tys. zł wystarczy na ten cel i prosiła                                       
o przedstawienie planu imprez w 2016 roku wraz z kosztami ich organizacji. 

Natomiast radny Marcin Dźwigalski wyraził obawę co do wielkości środków zapisanych 
na utrzymanie i bieżące remonty dróg  gminnych, gdyż kwota jest znacznie niższa niż 
poniesienie wydatki w 2015 roku, a potrzeby i oczekiwania społeczne są nieadekwatne do tej 
kwoty.  

Na zapytania radnych odpowiedzieli Burmistrz, Skarbnik i Dyrektor SOK udzielając 
wyjaśnień i planów  realizacyjnych poruszonych zadań. 
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Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie nad przedstawionymi  projektami uchwał 
budżetowych na 2016 rok. Pierwsza głosowana była uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2022, która została przyjęta 
jednogłośnie, przy głosujących  11 radnych. 

Przed głosowaniem uchwały budżetowej Rada głosowała nad autopoprawkami 
wprowadzonymi do projektu budżetu przez Burmistrza, które przyjęte zostały jednogłośnie, 
przy głosujących 14 radnych.  

Następnie odbyło się głosowanie nad poprawkami do planu wydatków zgłoszonymi przez 
Komisje Rady Miejskiej. Pierwsza poprawka dotyczyła przeniesienia środków w kwocie 
68.000 zł  z  wykonania dziedzińca szkolnego i bramy wjazdowej z wejściem na teren posesji 
oraz podjazdu w Gimnazjum i przeznaczenie tej kwoty na remont przepompowni ścieków                              
w Sokólsku. Wniosek ten radni przyjęli większością  głosów, wynikiem głosowania: 13 głosów 
za i 1 głos wstrzymujący się. 

Druga poprawka wniesiona przez komisje dotyczyła przeniesienia kwoty 32.000 zł                          
z zadania pod nazwą. „Remont świetlicy Parafialnego Zespołu CARITAS w Strzelcach Kraj.” na 
wydatki na stowarzyszenia. Ten wniosek radni przyjęli jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 

Następnie głosowano nad projektem uchwały budżetowej wraz z przyjętymi                           
autopoprawkami Burmistrza i przyjętymi poprawkami stałych komisji.  Projekt uchwały 
budżetowej na 2016 rok  radni przyjęli większością głosów wynikiem głosowania: 13 głosów 
za i 1 głos wstrzymujący się, w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. 
 Przyjęty przez Radę budżet gminy na 2016 rok określa planowane dochody w łącznej 
kwocie 51.814.745,81zł, w tym dochody bieżące w wysokości 48.987.465,08 zł oraz dochody 
majątkowe w wysokości 2.827.280,73 zł. 
 Planowane wydatki budżetu określone zostały w łącznej kwocie 53.814.745,81 zł,                
w tym wydatki bieżące w kwocie 44.759.054,84zł oraz planowane wydatki majątkowe na 
łączną kwotę 9.055.690,97 zł. Pośród zadań inwestycyjnych zapisano środki miedzy innymi 
na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Krajeńskich, remont 
infrastruktury na jeziorem Górnym, przebudowę ulicy Północnej i Zachodniej, poniesienie 
wydatków ciążących na Gminie na remont Alei Piastów, utworzenie lokali socjalnych                                  
i komunalnych w Strzelcach i Sidłowie, termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 1 
w Strzelcach Krajeńskich oraz wydatki na realizację zadań z budżetu obywatelskiego. 

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zostaną zrealizowane przy założeniu deficytu                    
w kwocie 2.000.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym i pożyczką.  
 Dalsza część sesji dotyczyła podjęcia uchwał. W tym punkcie radni przyjęli 10  uchwał 
w tym:   
- dokonano ostatniej już zmiany planu dochodów i wydatków w uchwale budżetowej gminy 
na 2015 rok. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok zamyka 
się kwotą 53.030.742,67 zł, natomiast plan wydatków kwotą  53.330.742,67 zł.  
- uchwalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015. Wykaz 
ten obejmuje zadania określone w budżecie tegorocznym nie wykonane bądź nie 
dokończone z różnych uzasadnionych przyczyn i zostaną one wykonane w roku przyszłym,               
w terminie do 30 czerwca 2016 r. przy zabezpieczeniu finansowym tegorocznego budżetu  na 
utworzonych specjalnych kontach. Głównie wydatki niewygasające dotyczą zabezpieczonych 
kwot na inwestycje polegające na: budowie nawierzchni ulicy Strzeleckiej, utworzeniu lokali 
socjalnych i komunalnych w Sidłowie i w Strzelcach Krajeńskich,  opracowaniu dokumentacji 
technicznych na planowane zadania inwestycyjne w tym: termomodernizację Przedszkola             
Nr 1 w Strzelcach; Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz Programu Rewitalizacji; 
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dokumentacji na kanalizację zbiorczą w Przyłęgu; planów miejscowych zagospodarowania 
przestrzennego. Łącznie z wydatków niewygasających zostaną wykonane zadania za kwotę 
1.353.845 zł, 
- przyjęto akt prawny określający kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do 
klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego 
gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie oraz 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla 
poszczególnych kryteriów. Akt ten został przyjęty bez uwag radnych jednogłośnie. 
- przyjęto plan pracy  Rady Miejskiej  oraz zatwierdzono plany pracy stałych komisji i plan 
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r., 
-  wprowadzono zmiany w składzie osobowym komisji Spraw Społecznych  i Komisji 
Budżetowej uwzględniające wnioski radnych , 
- przyjęto program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta                   
i gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2016,  
- przyjęto zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie 
na lata 2008 – 2015, której okres obowiązywania  przedłużono do czasu przyjęcia nowej 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2016-2023;  przyjęto załącznik pn. Plan 
Infrastruktury Drogowej. Przyjęta uchwała umożliwi aplikacje o środki zewnętrzne na 
remonty dróg wyszczególnionych w Planie Infrastruktury Drogowej. 
- przyjęto akt prawny upoważniający Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Strzelcach Krajeńskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

Wszystkie uchwały  wyżej wymienione radni przyjęli jednogłośnie. 
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych,  radny Marek Adamus podziękował 

Burmistrzowi za dobrą współpracę i bezzwłoczne reagowanie na zgłaszane przez 
mieszkańców problemy  i wnioski, przekazywane  przez radnych.  

Również radna Bożena Mrożek podziękowała Burmistrzowi za załatwione sprawy               
i wnioski zgłaszane przez sołtysów i pytała czy sołtysi mogą liczyć na uwzględnienie 
wniosków w budżecie 2016 roku, które sołtysi składali jako wnioski do budżetu na 2016 rok.  

Radny Jan Sagan zapytał Burmistrza czy jest strategia w sprawie szlaków rowerowych 
w gminie i czy będą one oczyszczane i przygotowane do przejezdności.  

Natomiast radna Mirosława Niedźwiedź poruszyła sprawę wydatków sołectw i złożyła 
wniosek, by ujednolić w budżecie zapisy tych wydatków w taki sposób aby były w jednym 
miejscu budżetu i można było porównać wydatki np. na utrzymanie świetlic                                      
w poszczególnych sołectwach, bez szukania po budżecie. Złożyła też wniosek by do sezonu 
wiosennego wykonać obmiar powierzchni gruntów, które są wykaszane prze sołectwa, aby 
była skała porównawcza ponoszonych na ten cel wydatków przez poszczególne sołectwa                  
z ich budżetów. Kolejne zapytanie radnej dotyczyło zapisanej kwoty w budżecie na 
opracowanie planu miejscowego. 

Na zapytania i wnioski radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder i Kierownik 
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminy Grzegorz Rakiej. 

Podczas punktu obrad wnioski i zapytania sołtysów, na sali obrad było tylko dwóch 
sołtysów: radna Bożena Mrożek sołtys Brzozy i radny Józef Waszak sołtys Lichenia.  Pozostali 
sołtysi wcześniej opuścili salę obrad.  Obecni radni- sołtysi  odnieśli się do wypowiedzi radnej 
Mirosławy Niedźwiedź co wydatków na utrzymanie świetlic i wykaszanie traw w swoich 
sołectwach.  
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W punkcie obrad sprawy różne Starostwa Edward Tyranowicz i Wicestarosta 
Strzelecko-Drezdencki Bogusław Kierus podziękowali Radzie Miejskiej i Burmistrzowi za 
bardzo dobra współpracę ze Starostwem oraz przekazali życzenia świąteczno-noworoczne. 
Również Burmistrz Mateusz Feder i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Grochala 
przekazali radnym podziękowania za dobrą współpracę w czasie minionego roku oraz                                
wszystkim obecnym złożyli życzenia świąteczno-noworoczne. 

Sesja została zamknięta o godz. 17:15 po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty 
wszystkich uchwał przyjętych na XVII sesji dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 

 
 
Strzelce Krajeńskie, 22 grudnia 2015 r. 
 

 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


