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Informacja z obrad XLVI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
24 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLVI sesja
zwyczajna, absolutoryjna Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. W sesji uczestniczyło 15
radnych, 7 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Mateusz Feder,
Skarbnik Gminy Adam Skrocki, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych: Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej,
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kazimiera Czaja i Redaktor Naczelna Ziemi Strzeleckiej
Renata Tokarska. W sesji uczestniczył także dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji.
W sesji uczestniczyli członkowie Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych w Strzelcach Krajeńskich, którzy bezpośrednio po otwarciu sesji uhonorowali
Burmistrza Mateusza Federa odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych” nadaną przez Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych.
Porządek obrad Rada Miejska rozszerzyła jednogłośnie na wniosek Burmistrza
Mateusza Federa o punkt 7e – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2024.
Po ustaleniu porządku obrad radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z pracy
międzysesyjnej tj. za okres od 26 kwietnia do 24 maja 2018 roku, a następnie rozpatrzyli
przedstawioną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ocenę Zasobów Pomocy
Społecznej w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok 2017 oraz zostali zapoznani przez
przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej ze sprawozdaniami z posiedzeń
międzysesyjnych.
W zakresie przedstawionych sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji.
Kolejna część sesji dotyczyła procedury absolutoryjnej czyli rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz sprawozdań finansowych za
2017 rok, pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
Podczas tego punktu obrad radni zostali zapoznani z opinią o wykonaniu budżetu za
2017 rok przedstawioną przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze, którą odczytał Skarbnik Gminy Adam Skrocki; następnie z opinią Komisji Rewizyjnej,
dotyczącą oceny wykonania budżetu i wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Mateuszowi Federowi.
Radni zostali także zapoznani z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze do wniosku przedstawionego przez Komisję Rewizyjną.
Po omówieniu sprawozdania i zapoznaniu się z w/w opiniami odbyło się głosowanie
nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce
Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, którą podjęto
jednogłośnie, przy głosujących 15 radnych. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą
w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
którą radni przyjęli jednogłośnie, przy głosujących 15 radnych.
Na sesji radni przyjęli pięć projektów uchwał. Pierwsza uchwała to akt wprowadzający
zmiany w uchwale budżetowej na 2018rok. Przyjęte zmiany wprowadziły zwiększenie
dochodów budżetowych o kwotę 1.016.558,24 zł oraz zwiększenie wydatków budżetu o tę
samą kwotę. Po zmianach przyjętych na sesji budżet gminy na 2018 rok po stronie dochodów
zamyka się kwotą 72.886.631,36 zł, a plan wydatków kwotą 73.319.800,34 zł.
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W zakresie przyjętych zmian do budżetu zostały wprowadzone środki z wydatków nie
wygasających roku 2017 na realizację inwestycji, o 300 tys. zł zwiększono wydatki na
modernizację nawierzchni dróg gminnych, wprowadzono kwotę 234.610 zł na reorganizację
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich polegającą na
zmianie systemu zarządzania Ośrodkiem. Ponadto po rozstrzygnięciach przetargowych
dokonano koniecznych przesunięć po stronie wydatków w celu uzupełniania brakujących
kwot na wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych oraz zwiększono wydatki na
modernizację świetlicy wiejskiej w Bronowicach. Uchwałę zmieniającą budżet radni przyjęli
jednogłośnie.
Kolejna z przyjętych uchwał to udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej
nr 1376 F w miejscowości Bobrówko. Całkowity koszt zadania realizowanego przez Starostwo
Powiatowe wynosić będzie 1.076.711 zł brutto z udziałem środków z budżetu państwa
w wysokości 553.42 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Akt ten radni
przyjęli jednogłośnie.
Ponadto zmieniono uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Tym aktem prawnym wprowadzono zmianę w opisie siedziby
obwodowej komisji wyborczej w Lipich Górach, poprzez zmianę nazwy ulicy Gen. Karola
Świerczewskiego na ulicę „Strzelecką”.
Ponadto podjęto jednogłośnie uchwałę, która dotyczyła wyrażenia zgody przez Radę
Miejską na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Przyłęgu
stanowiącej własność Gminy Strzelce Krajeńskie na rzecz Spółki ENEA Operator Spółka z o.o
z przeznaczeniem pod stację transformatorową oraz uchwałę zmieniającą Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2024, w której dokonano
aktualizacji kwot na zadania termomodernizacji obiektów oświatowych oraz zmiany
wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie gminy.
Teksty uchwał przyjętych na sesji oraz tekst sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2017 rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych
Urzędu Miejskiego.
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni poruszyli poniższe sprawy:
- radna Mirosława Niedźwiedź poprosiła o szczegółowe informacje na piśmie, dotyczące
realizacji zadania związanego z modernizacją skweru przy rondzie (m. innymi z jakiego
rozdziału budżetu jest to realizowane, czy jest opracowany projekt realizacji zadania, kiedy
podpisano umowę z wykonawcą i w jaki sposób wyłoniono wykonawcę zadania). Ponadto
radna prosiła by Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury udzielił na piśmie odpowiedzi
i wskazał termin, w jakim SOK wykona reklamowe oklejenie swojego samochodu, na co
Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe środki z budżetu gminy. Radna pytała również
Burmistrza czy dla Dyrektora SOK została przyznana nagroda, o którą wnioskował
Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych. Ponadto radna pytała również o plany w
zakresie terminu położenia dywanika asfaltowego na ul. Słonecznej i czy przy tym zadaniu
uwzględnione są również do dywanikowania ulice Jagiełły i Jana III Sobieskiego, ponowiła
wniosek z poprzedniej sesji dotyczący parkowania na zakręcie ulicy Południowej oraz pytała
o zagospodarowanie terenu po mleczarni.
- radna Bożena Mrożek interweniowała w sprawie odbioru śmieci przez firmę świadczącą te
usługi w naszej gminie. Wskazała na nieterminowy odbiór oraz niedostarczenie
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w odpowiedniej ilości worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz w ogóle braku worków
do odpadów biodegradowalnych,
- radny Dariusz Sobczak interweniował w sprawie łatania dziur na drogach gminnych
w Lipich Górach,
- radny Marcin Dźwigalski sugerował o podjęcia działań w celu pozyskania dofinansowania
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg gminnych,
- radna Bożena Samerdak pytała czy były podjęte jakieś działania w sprawie jej wniosku
z poprzedniej sesji o trudnościach firmy odbierającej odpady komunalne z podwórza
usytuowanego przy zbiegu ulic: Ludowa/ Południowa/ Chrobrego.
Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Mateusz Feder
Obrady zostały zamknięte o godzinie 17:00 po wyczerpaniu porządku obrad.
Opracowała
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko

