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Informacja z obrad XXXV  zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
29 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXV sesja 

zwyczajna Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. W sesji uczestniczyło 14 radnych,                         
14 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście:  Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, 
Komendant Powiatowy Policji Tomasz Zgirski wraz z dzielnicowym KPP dla miasta Strzelce 
Krajeńskich i asystentem w Komendzie Powiatowej Policji, 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 Samorządowego Centrum Obsługi 
Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Marian Ambrożuk,  Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko, Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kazimiera Czaja i Redaktor Naczelna Ziemi Strzeleckiej 
Renata Tokarska. W sesji uczestniczy także. 

Porządek obrad Rada Miejska przyjęła przez aklamację bez wprowadzenia zmian do 
porządku obrad ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Na wstępie obrad z okazji XX lecia Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, które miało 
miejsce w 2016 roku, zostali uhonorowani medalem okolicznościowym i dyplomem uznania 
przez Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów panowie: Jarosław Merena za 20 lat służby 
społecznej, pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Przyłęg i Zdzisław Klimas za 22 lata służby 
społecznej, pełnienia funkcji sołtysa Sołectwa Gardzko. 

Medale i dyplomy wręczył uhonorowanym Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof 
Grochala i Burmistrz Mateusz Feder. 

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Komendantowi Komendy Powiatowej Policji 
w Strzelcach Krajeńskich panu Tomaszowi Zgirskiemu, który przekazał informację o objęciu 
obowiązków komendanta i nakreślił swoje cele podczas pełnienia urzędu. Pan Komendant 
poinformował, że z dniem 1 kwietnia miał powierzone obowiązki Komendanta Powiatowego 
Policji w Strzelcach Krajeńskich, a z dniem 26 maja powołany został na to stanowisko przez  
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. 

Zadeklarował, że podczas pełnienia swojej służby Strzelcach Krajeńskich  priorytetem 
będzie zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w miejscu zamieszkania                      
i w miejscu pracy, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscowościach turystycznych w okresie 
letnim, chciałby też aby patrole interwencyjne jak najszybciej docierały do osób, które 
potrzebują pomocy policji. Zwrócił uwagę na braki kadrowe w Komendzie Powiatowej Policji 
w Strzelcach, informował, że wakaty występują we wszystkich trzech jednostkach tj. 
Strzelcach, Dobiegniewie i w Drezdenku, co będzie utrudniało realizację zamierzeń. Apelował 
o namawianie osób, które chciałyby podjąć pracę w policji. Powiedział też, że to co dobre                     
w KPP postara się pozostawić, to co „utyka” poprawić. Zadeklarował również otwartość na 
wszelkie propozycje ze strony samorządu i dobrą współpracę z samorządem gmin i powiatu. 

 O godz. 14.10 na sesję przybył Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Poinformował, 
że jego wizyta na dzisiejszej sesji będzie krótka, ponieważ pilnie wyjeżdża do Warszawy,                      
a przed wyjazdem chce przekazać dobre informacje dla miasta. Te dobre informacje to 
uwzględnienie w aneksie do Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego projektu 
pn. „Mury Średniowieczne w Strzelcach Krajeńskich”. Wojewoda powiedział, że fakt 
umieszczenia projektu w Kontrakcie Terytorialnym jest tylko i wyłącznie dzięki decyzji 
Wojewody Lubuskiego, który opiniował zgłoszone projekty w porozumieniu                                         
z parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości i uznał, że zgłoszenie tego projektu jest jak 
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najbardziej zasadne, powinno to odpowiadać polityce kulturalnej państwa, bo są to 
najstarsze, najdłuższe mury średniowieczne, w związku z tym wymagają renowacji i jest to 
projekt uzasadniony. Powiedział, że w pierwszej wersji, którą przedstawiła marszałek 
województwa lubuskiego, nie był uwzględniony projekt dotyczący renowacji strzeleckich 
murów. 

Pan Wojewoda przekazał drugą dobrą informację dla miasta Strzelce Krajeńskie. 
Powiedział, że to decyzja Wojewody podjęta w porozumieniu z panią minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, że Strzelce pozyskają w całości pieniądze inwestycyjne w kwocie 
836.000 zł na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na bazie budynku przy                    
ul. Słowackiego po byłym PEC. Taki wniosek miasto złożyło do Wojewody i został rozpatrzony 
pozytywnie, a w budżecie Wojewody są też zabezpieczane corocznie środki na 
funkcjonowanie takiego domu, gdyż jest to zadanie zlecone rządowe dla gmin i powiatów. 

Ponadto pan Wojewoda przekazał informacje na temat realiów budowy obwodnicy 
Strzelec Krajeńskich. Informował, że prace, które są w zakresie GDDKiA  będą prowadzone                
w dosyć wolnym, ale ciągle nie ma decyzji co do inwestycji drogowych, które będą 
realizowane w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad, ponieważ zadania 
zapisano na kwotę 197 mld zł, a zabezpieczono środki w kwocie na 107 mld złotych. 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, pracuje nad tym aby znaleźć jakieś dodatkowe 
pieniądze aby nie wszystkie inwestycje wykreślić, ale pozytywnej decyzji dla Obwodnicy 
Strzelec na razie nie ma. Zadeklarował, że cały czas wspiera tę inwestycję i prowadzi wszelkie 
możliwe działania by zadnie było wpisane do Programu. 

Po zakończeniu spotkania z Wojewodą ogłoszona została 10 minutowa przerwa w 
obradach, a po wznowieniu sesji  radni rozpatrzyli sprawozdania: 
- Burmistrza z pracy międzysesyjnej za okres od 25 kwietnia do 29 maja 2017 roku, 
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok 2016,  
- z posiedzeń międzysesyjnych Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych. 
 W zakresie przedstawionych sprawozdani radni nie prowadzili dyskusji. 
 Kolejna część sesji to rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 
rok oraz sprawozdań finansowych za 2016 rok, pod kątem udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.   
 Przed głosowaniem nad absolutorium Rada Miejska wysłuchała pozytywnej opinii                
o wykonaniu budżetu przedstawionej przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze, którą odczytał Skarbnik Gminy Adam Skrocki,  następnie 
opinii Komisji Rewizyjnej, która po pozytywnej ocenie wykonania budżetu wystąpiła                              
z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Mateuszowi Federowi 
absolutorium. Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą wykonania budżetu przedstawiła 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bożena Mrożek. Radni zostali także zapoznaniu  z opinią 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze do wniosku 
przedstawionego przez Komisję Rewizyjną. 
 Podczas dyskusji nad wykonaniem budżetu za rok 2016, radny Marcin Dźwigalski 
pytał o stratę w kwocie 202.000 zł wykazaną w bilansie sporządzonym na 31.12.2016 r. przez 
Strzelecki Ośrodek Kultury. Radny pytał jak w związku z tym wygląda stan finansów 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury, czy nie zabraknie pieniędzy na płace i działalność bieżącą                
w 2017 roku  oraz o to, w jaki sposób Dyrektor Szurko zamierza naprawić sytuację finansową 
jednostki. 
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 Dyrektor SOK Eryk Szurko informował, że powstała strata jest wynikiem poniesionych 
kosztów związanych z organizacją jubileuszowych Obchodów 730 lecia Miasta Strzelec 
Krajeńskie i nieotrzymaniem w 2016 refundacji z Euroregionu Pro Europa Viadrina, ponieważ 
wniosek o środki pozabudżetowe do Euroregionu został złożony 16 grudnia 2016 r. na kwotę 
34.928 Euro i SOK czeka na refundację. Ponadto na wykazaną stratę wpływ miały także 
odpisy amortyzacyjne w kwocie ponad 60 tys. zł. Dyrektor informował, że strata została 
pokryta ze środków zgromadzonych i wypracowanych przez SOK w 2015 w kwocie ok. 
150.000 zł, które były na koncie SOK w 2016 roku i były wydatkowane na pokrycie kosztów 
organizacyjnych 730 lecia Miasta. Wykazana strata bilansowa nie stanowi zobowiązań, które 
wpływają na płynność finansową jednostki. Dyrektor podkreślił, że przez 9 lat jak kieruje 
Ośrodkiem Kultury, bilans był zawsze dodatni i zawsze były wypracowywane środki na plus, 
rok 2016 jest wyjątkowy i wynika  z zasad refundacji środków na zrealizowane  projekty z 
Euroregionu. 
 Skarbnik Gminy informował, że  chwilą otrzymania refundacji z Euroregionu,  sytuacja 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury będzie miała saldo dodatnie. 
 W temacie finansów Strzeleckiego Ośrodka Kultury wywiązała się dyskusja radnych, 
która dotyczyła także organizacji imprez i zabezpieczania na ten cel środków, w której głos 
zabrała radna Mirosława Niedźwiedź z sugestią, że czuje się zniesmaczona tą sytuacja, 
ponieważ 99% radnych nie widziało, że taka strata w SOK wystąpiła, bo radni są 
niedoinformowani i nie otrzymują wszystkich sprawozdań. Głos w dyskusji zabrała również 
radna Bożena Mrożek, która poprosiła o wykaz imprez na ten rok, z podaniem kwot 
zabezpieczonych na poszczególne projekty. 

Po zakończeniu dyskusji Rada Miejska głosowała nad projektem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, którą podjęto jednogłośnie, przy głosujących                     
14 radnych. 
 Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, którą radni przyjęli jednogłośnie, przy 
głosujących 14 radnych.  
   W dalszej części obrad Rada Miejska przyjęła cztery projekty uchwał: 
- wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2017 rok. Przyjęte zmiany budżetu to 
zwiększenie dochodów budżetowych o 105.300 zł oraz zwiększenie wydatków budżetu o tę 
samą kwotę. Po zmianach przyjętych na sesji budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów 
zamyka się kwotą 64.994.854,66 zł, a plan wydatków kwotą  67.265.501,20 zł. Uchwała 
została podjęta przez radnych większością głosów; 
- podjęto dokument strategiczny pn. Programu ochrony środowiska dla Gminy Strzelce 
Krajeńskie na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2025. Celem Programu jest 
przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań programowych na dalsze lata i poprawa 
stanu środowiska przyrodniczego Gminy Strzelce Krajeńskie. Program radni przyjęli 
większością głosów; 
- przyjęto akt prawny w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Strzelce 
Krajeńskie nazwy „ Plac im. Jerzego Bywalca”. Inicjatywę uchwałodawczą  zgłosił Burmistrz 
Strzelec Krajeńskich, na wniosek środowisk muzycznych, ponieważ w tym roku mija                        
20 rocznica tragicznej śmierci muzyka. Nazwę„ Plac im. Jerzego Bywalca”, nadano placowi 
przy Szkole Muzycznej. Akt ten radni przyjęli większością głosów; 
- wprowadzono zmianę do uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych                 
w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego, 
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wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zmiana aktu 
związana jest z wyborem nowej pani sołtys sołectwa Wełmin, co powodowało konieczność 
aktualizacji aktu ustanowionego w marcu br. Uchwała została przyjęta przez radnych 
jednogłośnie. 

Teksty uchwał przyjętych na XXXV sesji oraz tekst sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych 
Urzędu Miejskiego. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni poruszyli poniższe sprawy:  wykaszania 
pasów przydrożnych w celu poprawy widoczności dla kierujących, zatrudnienia na sezon letni 
ratownika na strzeleckim jeziorze, dostarczania wody pitnej dla mieszkańców sołectw                     
w czasie przerw w dostawie wody, przebiegu realizacji inwestycji związanej z rozbudową 
Szkoły Podstawowej w Strzelcach  Krajeńskich, budowy bieżni lekkoatletycznej przy Szkole 
Podstawowej w Strzelcach  Krajeńskich, terminu rozpoczęcia budowy szatni na stadionie                 
w Bobrówku i przebudowy chodnika przy Szkole Podstawowej w Bobrówku, pozyskania 
środków pozabudżetowych na rewitalizację parku miejskiego, spraw kadrowych                         
w Celowym Związku SGO5,  a także zwiększenia nadzoru na prowadzonymi przez Gminę 
inwestycjami. 
 Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Mateusz Feder                             
i  Prezes PGK Grzegorz Rakiej. 

Obrady zostały zamknięte o godzinie 16:25 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko  

 


