
     Strzelce Krajeńskie,  19 października 2016 r. 
 

Informacja z XXVIII  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
 
W dniu 19 października 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego odbyła się XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich,                   
w której uczestniczyło 14 radnych, 3 sołtysów z terenu gminy, Burmistrz Mateusz Feder                      
i Sekretarz Dorota Grzesiak. 
            Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia                                  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), w celu 
rozpatrzenia trzech projektów uchwał.  

Wniosek o zwołanie sesji Burmistrz uzasadnił pilną potrzebą wprowadzenia zmian                 
w uchwale budżetowej na 2016 rok w związku z koniecznością zabezpieczenia kwoty 400.000 
zł na opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Renowacja średniowiecznych murów 
obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w Strzelcach Krajeńskich”, która 
umożliwi aplikowanie o dofinansowanie w ramach środków finansowych będących                       
w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tym zadaniem wiąże się 
uchwalenie Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. Prace nad dokumentem zostały 
zakończone i Burmistrz w trybie pilnym skierował dokument do uchwalenia przez Radę, 
ponieważ Gmina Strzelce Krajeńskie ubiega się o dofinansowanie zadań w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Termin II rundy konkursowej kończy 
się 28 października i złożenie wniosku w tym terminie zwiększa szanse na uzyskanie 
dofinansowania. Uchwalony dokument stanowi integralną część wniosku aplikacyjnego. 

Ponadto w dniu 22 września 2016 roku do Rady Miejskiej wpłynęła skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wniesiona przez pana Pawła 
Bodnarek reprezentowanego przez adw. Kamila Kamińskiego na uchwałę Rady Miejskiej                
w Strzelcach Krajeńskich w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem 
motorowym na obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.  

Termin udzielenia odpowiedzi na skargę oraz  przesłanie jej do WSA upływa z dniem 
22 października br. i tu potrzebna jest uchwała Rady Miejskiej upoważniająca Burmistrza do 
reprezentowania jej i podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania przed 
sądami administracyjnymi. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową omówił  Burmistrz Mateusz Feder. 
Projekt zakłada zwiększenie dochodów budżetu kwotę 561.183 zł oraz wydatków 
budżetowych o te sama kwotę, a chodzi głównie o 400.000 zł na Kontrakt Terytorialny,                      
a także  o wprowadzenie do budżetu kwoty 198.124 zł otrzymanej dotacji z PFRON na zakup 
samochodu do przewodu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej                            
w Strzelcach Krajeńskich.   

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w przedmiocie omówionego projektu, uchwałę 
podjęto  jednogłośnie. Przyjęta uchwała ustala ogólny plan dochodów budżetu na kwotę 
65.755.896 zł, a plan wydatków  w kwocie 68.004.759 zł. 

Następny punkt sesji dotyczył uchwalenia Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023. 
Projekt omówił Burmistrz Mateusz Feder. Zaznaczył, że rewitalizacja łączy się z  Kontraktem 
Terytorialnym. Zakończył się proces konsultacyjny i w terminie do 23 października br. Gmina 
powinna ten akt uchwalić  i wprowadzić w życie.  

Radni nie dyskutowani w przedmiocie przedstawionego projektu i przyjęli projekt 
jednogłośnie.  



W kolejnym punkcie obrad radni jednogłośnie podjęli uchwałę upoważniającą 
Burmistrza do reprezentowania Rady i podejmowania wszystkich czynności w toku 
postępowania przed sądami administracyjnymi w przedmiocie wniesionej skargi do WSA                   
w Gorzowie Wlkp. przez Pawła Bodnarek na uchwałę Rady Miejskiej  w Strzelcach 
Krajeńskich w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na 
obszarach wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. 

Sesja została zamknięta o godz. 10:15 po wyczerpaniu porządku obrad. Uchwały 
przejęta przez Radę Miejską na XXVIII sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego - - menu przedmiotowe „rada miejska”, zakładka 
„uchwały Rady Miejskiej”. 
 
Opracowała:  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
 


