Strzelce Krajeńskie, 7 maja 2018 r.
Informacja z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
26 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLV
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
W sesji na skład osobowy 15, uczestniczyło 14 radnych, 13 sołtysów z 23 sołtysów
z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder,
Zastępca Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy
Adam Skrocki, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Główna Księgowa
Celowego Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie Anna Szanderska oraz Redaktor Naczelna
„Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska.
Sesja przebiegała według porządku ustalonego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.
Na wstępie obrad odbyło się uroczyste wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2017
roku, dla poniższych osób:
1. Piotr Ignaczak – Trener kolarstwa w LKS „POM” Strzelce Krajeńskie od 2016 r.,
2. Weronika Paziewicz - zawodnik, kolarstwo, kat. Młodziczka/juniorka mł. - LKS „POM”
Strzelce Krajeńskie,
3. Nicole Ostojska - zawodnik, kolarstwo, kat. Juniorka młodsza- LKS „POM” Strzelce
Krajeńskie,
4. Emilia Kuchta – zawodnik, kolarstwo, kat. Młodziczka - LKS „POM” Strzelce
Krajeńskie,
5. Piotr Gruszczyński - zawodnik, kolarstwo, kat. Junior- LKS „POM” Strzelce Krajeńskie,
6. Rafał Chmiel - zawodnik, kolarstwo, kat. Masters – reprezentant Stowarzyszenia FSD
Strzelce Krajeńskie,
7. Beata Balcerzak- Łęszczak - - zawodnik, kolarstwo, kat. Masters - reprezentantka
Uczniowskiego Klubu Sportowego "JF DUET GOLENIÓW".
Nagrody w postaci symbolicznych czeków oraz gratulacje przekazali Burmistrz
i Przewodnicząca Rady Miejskiej.
Po wręczeniu nagród Burmistrz Mateusz Feder przedstawił swoje sprawozdanie
z działalności międzysesyjnej. W trakcie dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem
sołtysi obecni na sesji poruszyli sprawę ustawowego scedowania na sołtysów szacowania
szkół łowieckich. W imieniu sołtysów głos zabrał sołtys Dankowa Grzegorz Dyliński, który
wyraził negatywną opinię na temat wykonywania tego zadania przez sołtysów ze względów
merytorycznych oraz technicznych i prosił aby Burmistrz wystosował w imieniu sołtysów
pismo do Wojewody Lubuskiego wyrażające protest sołtysów z terenu gminy Strzelce
Krajeńskie do przyjętego przez rząd uregulowania prawnego wraz z wnioskiem o zmianę tej
regulacji prawnej.
Kolejna część sesji dotyczyła sprawozdań i informacji uwzględnionych w porządku obrad,
które radni przyjęli do wiadomości bez zgłoszenia uwag i wniosków. Ponadto Rada Miejska
wysłuchała sprawozdań z posiedzeń międzysesyjnych stałych komisji.
Następna część sesji dotyczyła uchwalenia aktów prawnych skierowanych pod obrady
Rady Miejskiej przez Burmistrza. Rada Miejska rozpatrzyła siedem projektów uchwał,
wszystkie zostały podjęte.
Pierwsza z przyjętych uchwał to wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na
2018 rok, którą radni przyjęli jednogłośnie. Uchwalone zmiany to zwiększenie łącznej kwoty
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dochodów budżetowych o 103.753,87 zł oraz zwiększenie łącznej kwoty wydatków o tę sama
kwotę. Po stronie dochodów wprowadzono między innymi dotacje otrzymaną z WFOŚiGW
na zadanie „Demontaż, zbieranie transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest na terenie gminy.” Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania: za kwotę
72.400 zł na wypłatę odszkodowania dla Skarbu Państwa za przyjęcie nieruchomości przy
ulicy Przemysłowej. Kwotę 164.300 zł na remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej
w Tucznie; 7.380 zł na wykonanie odcinka sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Długiem,
kwotę 81.000 zł przeznaczono na demontaż, zbieranie transport i unieszkodliwianie
odpadów zawierających azbest z terenu gminy Strzelce Krajeńskie oraz kwotę 15.375 zł na
usuniecie z przestrzeni publicznej pomników symbolizujących komunizm.
Przeznaczono również kwotę 83.000 zł na modernizacje zasobów komunalnych
i kwotę 173.407,61 zł na uzupełnienie funduszu remontowego dla zasobów komunalnych
administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
Po zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok zamyka się kwotą
71.049.805,42 zł, a plan wydatków ogółem kwotą 71.482.974,40 zł.
Następnie radni przyjęli trzy uchwały dotyczące uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Wolności i ul. ks. Stefana Wyszyńskiego oraz
zmiany planu miejscowego w rejonie ulic Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich
i terenów w miejscowości Danków. Uchwała dotyczącą planu miejscowego w rejonie ulic
al. Wolności i ul. ks. Stefana Wyszyńskiego radni przyjęli jednogłośnie, natomiast zmiana
mpzp w rejonie ulic Słonecznej i Grodziskiej w Strzelcach Krajeńskich i w miejscowości
Danków została przyjęta większością głosów, wynikiem głosowania: 13 głosów za i 1 głos
wstrzymujący się.
Kolejnym aktem prawnym przyjętym na sesji jest uchwała określająca opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Strzelce Krajeńskie. Radni uchwalili, że opłata wyniesie 1 zł za każdąś godzinę
korzystania z wychowania przedszkolnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dzieci kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, gdyż do 5 godzin
opieka jest bezpłatna. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. Uchwałę radni
przyjęli jednogłośnie.
Uchwalono również wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Akt ten
przyjęty został jednogłośnie.

Ponadto radni uchwalili wykaz kąpielisk na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie na rok
2018. Przyjęty jednogłośnie akt prawa miejscowego określa, że na terenie gminy Strzelce
Krajeńskie wyznacza się jedno kąpielisko - w miejscowości Długie nad jeziorem Lipie,
z określeniem, że sezon kąpielowy będzie w okresie od 24 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia
2018 r.
Uchwały podjęte na sesji dostępnie są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Strzelce Krajeńskie – menu przedmiotowe: zakładka „rada miejska”- zakładka „projekty
uchwał”.
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni poruszyli sprawy dotyczące:
wykonania przyłącza wodociągowego do kościała w Brzozie, wyrównania pobocza drogi na
ulicy PCK wzdłuż chodnika, terminu wykonania oklejenia reklamowego posiadanego
samochodu transportowego przez Strzelecki Ośrodek Kultury, budowy masztu telefonii
komórkowej w Dankowie, trudności z odbiorem odpadów komunalnych przez firmę
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wywozową z podwórza przy zbiegu ulic: Południowa Ludowa, Chrobrego; braku numerów
posesji w Gardzku i Sidłowie, powstałego zapadliska przy studzienkach kanalizacyjnych na
drodze wewnętrznej przy pogotowiu ratunkowym, budowy placu zabaw w OTW Długie przez
administratora Ośrodka oraz wykorzystania powierzchni handlowych w Długiem w okresie
sezonu turystycznego.
W punkcie obrad przewidzianym na zgłaszanie wniosków i zapytań przez sołtysów,
zostały poruszone sprawy: nielegalnego poboru wody do opryskiwacza z hydrantu
w miejscowości Żabicko, wymiany liczników na wodę w Żabicku, sprzątania przepompowni
ścieków w Żabicku, wykonania odwodnienia terenu w Sławnie, naprawy drogi o nawierzchni
gruntowej w Dankowie, pomalowania przystanków autobusowych na terenie sołectw gminy,
odnośnie Internetu światłowodowego na terenie sołectw, budowy szamba przy budynku
komunalnym w Przyłęgu.
Na poruszone przez radnych i sołtysów wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili:
Burmistrz Mateusz Feder i prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej.
Sesja została zamknięta o godz. 17.05 po wyczerpaniu porządku obrad.
Opracowała
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko

3

