
     Strzelce Krajeńskie, 1 września 2015 r. 
 

Informacja z XI  sesji Rady Miejskiej 
 
28 sierpnia 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XI sesja 

zwyczajna Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. Obrady rozpoczęto o godz. 9:30. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych, 15 sołtysów z ternu gminy oraz zaproszeni goście                   

w osobach: Wiceminister Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Waldemar Sługocki, Starosta Strzelecko-Drezdenecki Edward Tyranowicz, Wicestarosta 
Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy. 

Porządek obrad jaki ustalił Przewodniczący Rady Miejskiej został rozszerzony na 
wniosek Burmistrza Mateusza Federa o projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli reprezentujących Gminę Strzelce Krajeńskie w Zgromadzeniu Celowego 
Związku Gmin SGO5 z siedzibą w Starym Kurowie. Burmistrz wyjaśnił, że pracownica Urzędu 
Miejskiego, która reprezentowała gminę w Związku odeszła z pracy i dlatego konieczne jest 
powołanie na jej miejsce dodatkowego przedstawiciela i proponuje się by był to 
Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka. 

Po ustaleniu porządku obrad Przewodniczący udzielił głosu Staroście Strzelecko-
Drezdeneckiemu Panu Edwardowi Tyranowiczowi, który przedstawił plany inwestycyjne 
Starostwa na najbliższy okres. Omówił plany realizacji kompleksowego remontu Alei Piastów 
przy 40% współudziale w kosztach zadania przez Gminę,  60% kosztów pokryje Powiat. Koszt 
zadania to 2 mln zł, realizacja nastąpi przy współfinansowaniu z budżetu państwa w ramach                       
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  

Kolejna inwestycja realizowana w Strzelcach przez Starostwo to remont                            
i odnowienie ZSCKU, w perspektywie też są plany remontu i odnowienie warsztatów 
szkolnych, co ma na celu odbudowanie kształcenia zawodowego na bazie ZSCKU. 

 Starostwo zmierza również poprawić dostęp mieszkańców Strzelec do usług 
medycznych poprzez adaptację pomieszczeń na pogotowie całodobowe, gabinety dla lekarzy 
specjalistów i lekarzy POZ oraz rozszerzenie na Strzelce  usług przychodni specjalistycznych  
zakontraktowanych przez Szpital w Drezdenku. Starostwo rozważa na ten cel przeznaczyć  
budynek internatu ZSCKU, bądź kupić dom jednorodzinny i go wyremontować, albo 
wybudować od podstaw nowy obiekt.  

Starosta przedstawił także plan budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkołach 
ponadgimnazjalnych zarządzanych przez powiat.  

W swoim wystąpieniu Starosta podsumował jako wzorową dotychczasową 
współpracę z obecnym Burmistrzem i Radą i za tę dobra współpracę podziękował. 

W trakcie zapytań skierowanych do Starosty przez radnych i sołtysów,  między innymi 
głos zabrał sołtys Gardzka Leszek Kędzierski, który  zapytał o działania Starostwa mające na 
celu zmiany w strukturze szkolnictwa średniego w naszym powiecie, aby aktywować 
szkolnictwo zawodowe, w związku z brakiem fachowców na rynku pracy. 

Na ten temat toczyła się szeroka dyskusja, w której Starosta przekazał szczegółowe 
zamierzenia i podejmowane przez Powiat działania w tym zakresie. Wiceburmistrz Mateusz 
Karkoszka przedstawił działania takie ze strony gminy wypływające również ze współpracy               
z powołaną przez Burmistrza Radą Gospodarczą.  Gmina podjęła działania polegające na 
stworzeniu ścieżki zawodowej adresowanej do gimnazjalistów, pokazującej możliwości 
edukacji w Strzelcach, w celu znalezienia w przyszłości  pracy w strzeleckich zakładach jak: 
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Sparthem,  POM-Sakon czy ae. Gmina planuje także aplikować o środki z Europejskiego 
Funduszu Społecznego dla szkół podstawowych, w celu wdrożenia programu 
uaktywizowania  zawodowego uczniów już w szkołach podstawowych.  

O godz. 10.10 na salę obrad przybył Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju pan Waldemar Sługocki. Wystąpienie pana Wiceministra 
poprzedzone zostało prezentacją przez Wiceburmistrza Mateusza Karkoszkę raportu                       
z poczynionych przez władze wykonawcze gminy w ciągu kilku ostatnich miesięcy działań, 
żeby obwodnica Strzelec Krajeńskich została umieszczona w Programie  Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2015-2025. 

Następnie głos zabrał pan Wiceminister.  W swoim wystąpieniu  mówił o tym, że to 
determinacja obecnych burmistrzów, Rady i społeczności i lokalnej oraz merytoryczne                      
i konkretne przygotowanie się panów burmistrzów do wizyty w Ministerstwie, przyczyniło się 
do tego, że budowa obwodnicy  Strzelec Krajeńskich została wpisana do Programu Budowy  
Dróg Krajowych na lata 2014-2020. Minister mówił również o zaangażowaniu poprzednich 
parlamentarzystów i wszystkich  osób również wcześniej w sprawę zaangażowanych. 
Wskazał także na konieczność dalszych działań ze strony  Gminy, aby inwestycja została 
przygotowana dokumentacyjnie przez Oddział  Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad                            
w Zielonej Górze, ponieważ środki finansowe są zabezpieczone.  Powiedział, iż w jego opinii 
możliwa jest realizacja inwestycji na przełomie lat 2016 i 2017 i zadeklarował dalsze 
wspieranie panów Burmistrzów by inwestycję sfinalizować. 

Podczas zapytań skierowanych do Wiceministra, radna Bożena Mrożek prosiła                        
o wsparcie w celu wybudowania ścieżki rowerowej z Brzozy do Strzelec, a radna Mirosława 
Niedźwiedź dopytywała czy nie ma zagrożenia, że po wyborach i  po ewentualnej zmianie 
koalicji rządzącej, zadanie  zostanie wykreślone z Programu.  

Minister obiecał wyjaśnić sprawę budowy ścieżki rowerowej i udzielić pisemnej 
odpowiedzi. Zadeklarował, że dopóki będzie działał w sferze publicznej to będzie zabiegał              
o to by inwestycje zapisane w Programie  Budowy Dróg Krajowych na lata 2015-2020, były 
zrealizowane. Podkreślił, że o wpisaniu obwodnicy do Programu zadecydowało wiele 
przesłanek merytorycznych, które potwierdzają konieczność budowy, stąd ma nadzieję, że ta 
inwestycja zostanie zrealizowana, bez względu na okoliczności. 

Na zakończenie spotkania z panem Wiceministrem głos zabrał Starosta Strzelecko-
Drezdenecki Edward Tyranowicz, który powiedział, że to właśnie pan Wiceminister pracując                    
uprzednio w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przyczynił się i  pomógł uratować szpital 
w Drezdenku, poprzez wystaranie się  o jego oddłużenie, które wynosiło 27 mln zł,  a później  
udzielenie wsparcie finansowego w kwocie 15 mln zł na rozbudowę  szpitala. Za te wszystkie 
działania na rzecz Szpitala Powiatowego, pan Starosta podziękował panu Wiceministrowi. 

Po zakończeniu spotkania z Wiceministrem Waldemarem Sługockim ogłoszona 
została krótka przerwa w obradach. Po wznowieniu obrad  Rada wysłuchała sprawozdania 
Burmistrza Mateusz Federa z działalności międzysesyjnej, w którym zawarty został 
szczegółowy raport z realizowanych inwestycji i odbytych przetargów.  

Rozpatrzono także bez uwag i zapytań informację Zespołu Wychowawczo-
Oświatowego o stanie oświaty i przygotowaniu szkół gminnych do nowego roku szkolnego. 
Radni nie prowadzili dyskusji  w zakresie przedstawionych sprawozdań. 

Kolejna część sesji przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad i Rada Miejska  
przystąpiła do podjęcia uchwał. Pierwsza z przyjętych uchwał  dotyczyła zmian w uchwale 
budżetowej na 2015 rok. Do projektu przedstawionego radnym z zawiadomieniem o sesji, 
Burmistrz wprowadził autopoprawki, które omówił Skarbnik. Dodatkowo na sesji Burmistrz 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Rozwoju_Regionalnego
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zgłosił kolejną autopoprawkę przyjmując wniosek Komisji Spraw Społecznych o wykreślenie         
z projektu kwoty 1.760 zł na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji  w Strzelcach Kraj. 
na zakup pojazdów służbowych, oraz kwoty 2.000 zł na dofinansowanie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich, z przeznaczeniem na 
odbudowę sprzętu łączności. Projekt uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami 
Burmistrza radni przyjęli jednogłośnie. Przyjęte do budżetu zmiany to zwiększenie dochodów 
o łączną kwotę 303.900,70 zł oraz zwiększenie wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 
303.900,70 zł. Po zmianach przyjętych na XI sesji plan dochodów budżetu zamyka się kwotą 
50.972.903,09 zł, a plan wydatków kwotą 51.272.903,09 zł. 

Ponadto na sesji Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę o wyznaczeniu 
Wiceburmistrza Mateusza Karkoszki na dodatkowego przedstawiciela do reprezentowania 
Gminy Strzelce Krajeńskie w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin SGO5; uchwałę                     
adresowana do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielnie informacji z kartoteki 
policyjnej o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019, także jednogłośnie podjęto 
uchwałę o przyjęciu  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 72.455, 87 zł na realizację zadania pn. 
„Utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie” w 2015 roku, 
realizowanego w ramach Programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.  

W punkcie obrad wnioski, interpelacje i zapytania,  radna Bożena Mrożek i sołtys 
Bobrówka Jerzy Cichocki zgłosili problem odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu 
swoich wiosek, a radny Marcin Dźwigalski poruszył sprawę powołania w gminie komisji do 
oszacowania strat związanych z suszą w rolnictwie. Na zgłoszone wnioski i zapytania 
odpowiedzi udzielił Burmistrz Mateusz Feder. 

XI sesja Rady Miejskiej  została zamknięta o godz. 11:55, po wyczerpaniu porządku 
obrad. Przyjęte na sesji uchwały przez Radę dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego. 

 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


