
Informacja z XXX  sesji Rady Miejskiej 
 
15 grudnia 2016 roku odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Strzelcach 

Krajeńskich.  
W sesji na skład osobowy 15, uczestniczyło 15 radnych Rady Miejskiej, 12 z 23 

sołtysów z sołectw gminy oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego Marek Halasz, Burmistrz Mateusz Feder, Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka, 
Skarbnik Gminy Adam Skrocki, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak,  kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych: Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, 
Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego Zbigniew Pytel, Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Kazimiera Czaja, Dyrektor Publicznego Gimnazjum Andrzej Bajko, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej  w Strzelcach Krajeńskich Teresa Karcz, Dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Bobrówku Katarzyna Sikora, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w 
|Tucznie |Jolanta Dobosz, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ogardach Marek 
Szeligiewicz, prezes LKS ”POM” Strzelce Zbigniew Marcinkiewicz i prezes Strzeleckiego 
Towarzystwa Miłośników Gry Królewskiej Kazimierz Partyka, a także Redaktor Naczelna 
Ziemi Strzeleckiej Renata Tokarska. Ponadto w sesji do czasu procedowania uchwały 
budżetowej na 2017 rok uczestniczyli kierownicy referatów Urzędu Miejskiego. 

Bezpośrednio po przywitaniu gości 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, a następnie 
wysłuchała sprawozdania  Burmistrza z działalności międzysesyjnej tj. za okres od                              
22 listopada do 15 grudnia 2016 r. Rada Miejska nie prowadziła dyskusji w zakresie 
przedstawionego sprawozdania, przyjęła je do wiadomości. 

Kolejne dwa punkty sesji dotyczyły rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017-2023 oraz projektu 
uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 2017 rok.  

Przedstawione projekty omówił Skarbnik Gminy Adam Skrocki. Skarbnik przedstawił 
trzy uchwały zawierające opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                       
w Zielonej Górze dotyczące: projektu  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Kraj. 
na lata 2017 -2023;  o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz                       
z uzasadnieniem oraz o możliwości sfinansowania deficytu  budżetu przedstawionego                            
w projekcie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na rok 2017, który został 
zaplanowany w kwocie 1.695.000 zł. Wszystkie trzy przedstawione uchwały zawierają 
pozytywnie opinie do  przedstawionych przez Burmistrza dokumentów. 

Następnie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok  przedstawili: 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Butkiewicz oraz Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Zbigniew Lepiato. Stanowiska obu Komisji były pozytywne do przestawionego 
projektu uchwały budżetowej w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza. Komisje 
podczas opiniowania projektu nie zgłosiły wniosków o dokonanie przesunięć w planie 
dochodów i wydatków. 

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie nad przedstawionymi  projektami uchwał 
budżetowych na 2017 rok. Pierwsza głosowana była uchwała w sprawie Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017-2023, która została przyjęta 
jednogłośnie, przy głosujących  15 radnych. 

Następne głosowanie dotyczyło projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, którą radni                               
przyjęli jednogłośnie. przy głosujących  15 radnych.  
 Przyjęty przez Radę budżet gminy na 2017 rok określa planowane dochody w łącznej 
kwocie 64.262.494,16 zł oraz wydatki budżetowe na poziomie  65.967.494,16 w tym wydatki 
bieżące na kwotę  58.461.081,11 zł oraz  wydatki majątkowe przewidziana na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne w kwocie 7.496.413,05 zł przy założeniu planowanego deficytu 
budżetowego w wysokości 1.695.000 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym                          
i pożyczką. 
 Zaplanowano zadania inwestycyjne związane między innymi z rewitalizacją miasta, 
środki na kontynuowanie rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach 
Krajeńskich, wykonanie przebudowy dróg gminnych w Gilowie, Brzozie, Sidłowie, Gardzku                 
i Ogardach,  przygotowanie dokumentacji na przebudowę Jedności Robotniczej i ulicy 
Ludowej, a także wykonanie III etapu ścieżki rowerowo-pieszej na jeziorem Górnym oraz 
wspólnie z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie drogi Złotawa-Długie, co zapewni ścieżkę 
rowerową do Długiego. Uchwalono środki na  gruntowne remonty dla polepszenia 
warunków nauczania w szkołach gminnych, oraz budowę infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej z przyłączami  na ulicy Słonecznej. 
 Dalsza część sesji dotyczyła podjęcia uchwał uwzględnionych porządku obrad. 
Rozpatrzono 11 projektów, które przyjęto jednogłośnie bez wniesienia poprawek                               
z wyjątkiem projektu  uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Strzelce Krajeńskie na lata 2017-2020   z perspektywą do roku 2025, który został 
jednogłośnie odrzucony. 

Przyjęto między innymi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce 
Krajeńskie na lata 2016-2022, gdzie wpisano do wykazu przedsięwzięć  zadanie  pn. e-Gmina 
– zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy w życiu publicznym poprzez rozwój usług 
cyfrowych, które będzie realizowane w latach 2016-2018. 

Wprowadzono także zmiany do uchwały budżetowej na 2016 rok zwiększając 
dochody budżetu o kwotę 36.534,99 zł oraz wydatki budżetu o tę samą kwotę. Dokonane 
zmiany zamknęły budżet gminy  roku 2016 łącznymi dochodami w wysokości 66.055298,67 zł 
oraz łącznymi wydatkami  w kwocie 68.304.161,43 zł  

Uchwalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016  
na łączną kwotę 2.918.198,88 zł związanych głównie z realizacją zadań inwestycyjnych 
rozpoczętych w 2016 roku, na które odbyły się procedury przetargowe. Zadania ujęte                       
w wykazie będą  zakończone w roku przyszłym  w terminie do 30 czerwca.  

Uchwalono także:  program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 
2017 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Strzelce 
Krajeńskie na lata 2017-2019, a także plan pracy Rady Miejskiej i palny pracy stałych komisji 
Rady Miejskiej na 2017 rok. 

Podczas procedowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
ochrony środowiska dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2017-2020   z perspektywą do roku 
2025, radna Mirosławę Niedźwiedź zauważyła, że oprócz błędów wskazanych przez radnych  
podczas opiniowania dokumentu na komisjach, dokument ten zawiera dalsze błędy 
dotyczące między innymi planowanych inwestycji na rok 2017 i lata następne. Radna 
wyraziła opinię, że dokument należy poprawić i przedstawić radnym do uchwalenia w takiej 
treści aby nie budził kontrowersji i ostatecznie zgłosiła wniosek o odrzucenie tego projektu.  
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Po udzielonych wyjaśnieniach przez Burmistrza i przekazaniu informacji, że uchwała ta może 
zostać uchwalona na przyszłej sesji, radni przychylili się do wniosku radnej i jednogłośnie 
odrzucili przedstawiony projekt uchwały. 

Teksty wszystkich uchwał przyjętych na XXX sesji dostępne są w Biuletynie informacji 
Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni poruszyli sprawy:  
- Robert Butkiewicz zgłosił wniosek o dokończenie w przyszłym roku remontu chodnika przy 
ulicy Spółdzielczej w Bobrówku oraz wykonanie lamp, 
- Bożena Mrożek pytała o sprzątanie wiat przystankowych oraz o planowane zwiększenie 
opłaty za śmieci w kwocie 10 zł od każdego mieszkańca, 
-  Bożena Samerdak zgłosiła wniosek o postawienie pojemnika z piaskiem na Alei Wolności, 
- Jan Sagan przedstawił trzy wnioski: o wykonanie mapy z oznakowaniem dróg na terenie 
gminy, o  uporządkowania terenu w Gilowie, w okolicach parku i wieży widokowej, a także                
o wyegzekwowanie od wykonawcy remontu ulic Północna-Zachodnia uporządkowania 
terenu wykorzystywanego podczas prowadzenia robót, 
- Marcin Dźwigalski zgłosił interpelację dotyczącą wykonanego audytu oświetlenia ulicznego 
oraz pytał czy gmina ma plany dotyczące modernizacji oświetlenia ulicznego na ledowe, 
- Mirosława Niedźwiedź zgłosiła interpelację dotyczącą działania Związku SGO5 i Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Strzelcach Krajeńskich. 

Na zapytania, wnioski i interpelacje  radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder  
i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka, który udzielił szerokiej informacji dotyczącej opłat za 
odpady, działalności bieżącej, kondycji finansowej oraz planów działania Związku SGO5                       
w najbliższym czasie.  

Prezes PGK Grzegorz Rakiej udzielił informacji w sprawie sprzątania wiat 
przystankowych  informując, że podpisana została umowa PGK z Urzędem Miejskim na ich 
sprzątanie jeden raz w miesiącu oraz mycie dwa razy w roku.  

W punkcie sesji wnioski i zapytania sołtysów, sołtysi poruszyli poniższe sprawy: 
- sołtys Sławna pytał o remont łuku drogi w Sławnie w celu zlikwidowania dziury, która się 
tam tworzy po opadach deszczu;  o termin zamontowania lampy oświetleniowej przy 
świetlicy wiejskiej oraz o to czy gmina zakupi mieszkańcom tabliczki z numerami ich posesji; 
- sołtys Pielic pytała Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Halasza czy ujęto w projekcie 
budżetu na 2017 rok zadanie związane z wykonaniem ścieżki rowerowej lub chodnika, jako 
łącznika z kolonii do centrum Pielic, ponieważ sołectwo taki wniosek złożyło do budżetu 
powiatu i nie otrzymało odpowiedzi, 
- sołtys Gardzka wystąpił z wnioskiem o przewieszenie lampy oświetleniowej na ulicy                        
w kierunku kościała, ponieważ Enea zamontowała lampę nie na tym słupie co wnioskowali 
mieszkańcy. 

Na problemy poruszone przez sołtysów odpowiedział Burmistrz.  
W punkcie obrad sprawy różne radna Mirosława Niedźwiedź przedstawiła 

oświadczenie dotyczące odwołania jej z funkcji przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych. 
Przed zamknięciem sesji  Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Grochala przekazał 

radnym i wszystkim obecnym życzenia świąteczno-noworoczne. 
Sesja została zamknięta o godz. 17:20 po wyczerpaniu porządku obrad.  
 

 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


