
  Strzelce Krajeńskie, 27 maja 2016 r. 
 

Informacja z obrad XXII  zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
24 maja 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXII sesja 

zwyczajna Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. Sesja została zwołana przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz 
§ 25 ust 2 i § 20 ust. 2 Statutu Gminy  Strzelce Krajeńskie, a jej zasadniczym punktem obrad 
było rozpatrzenie przez Radę sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015                       
i podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania 
budżetu. 

W sesji na stan ogólny 15, uczestniczyło 14 radnych, 12 sołtysów z terenu gminy oraz 
zaproszeni goście: Wicestarosta Strzelecko-Drezdencki Bogusław Kierus, dyrektor Zespołu 
Wychowawczo-Oświatowego Zbigniew Pytel, kierownik 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.  

Porządek obrad na wniosek Burmistrza Mateusza Federa Rada rozszerzyła o dwa 
projekty uchwał: 
1)uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce 
Krajeńskie na lata 2016-2022. 

Burmistrz uzasadnił, że zmiana WPF jest związana z otrzymaniem dofinansowania                  
z PROW, otrzymaliśmy pieniądze unijne na remont dróg gminnych, więc musimy zadanie 
wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce i uwzględnić w wykazie 
przedsięwzięć na lata 2016-2018. 
2) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego z przeznaczeniem na 
ochronę środowiska i gospodarki wodnej. 
 Burmistrz uzasadniał, że dofinansowanie dotyczy przekazania kwoty 2.500 zł na 
odstrzał bobra i Rada winna zdecydować czy taką dotację dla powiatu przekazać. 

Porządek obrad wraz z wnioskami rozszerzającymi Rada przyjęła jednogłośnie. 
Po przyjęciu porządku obrad Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie międzysesyjnym od 21 kwietnia 2016 r. do 24 maja 2016 r. Burmistrz 
przedstawił  informacje z realizacji zadań inwestycyjnych i  ważniejszych spotkań związanych 
z wykonywaniem zadań. Radni nie prowadzili dyskusji w zakresie przedstawionego 
sprawozdania.  

W dalszej części obrad Rada Miejska bez uwag i nie prowadząc dyskusji rozpatrzyła 
sprawozdanie przedstawione przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczące 
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok 2015 oraz 
wysłuchała sprawozdań przedstawionych przez przewodniczących stałych komisji                            
z posiedzeń w okresie międzysesyjnym. 

W przedmiocie powyższych sprawozdań radni nie dyskutowali, przyjęli do 
wiadomości. 

W kolejnej części  sesji obradowano  nad  rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania 
budżetu gminy i sprawozdań finansowych za 2015 rok. 

 Przed głosowaniem uchwały nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska 
wysłuchała pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu wydanej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Zielonej Górze w uchwale Nr 137/2016 Składu Orzekającego RIO z dnia              
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12 kwietnia 2016 r., którą przedstawił Skarbnik Gminy pan Adam Skrocki.   Następnie radni 
wysłuchali opinii Komisji Rewizyjnej, która po pozytywnej ocenie wykonania budżetu 
wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Mateuszowi Federowi. 

 Opinię zawartą w uchwale Nr 4/16 Komisji Rewizyjnej z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
przedstawiła Przewodnicząca Komisji Bożena Mrożek. Komisja Rewizyjna w trakcie analizy 
przedłożonych sprawozdań finansowych za 2015 rok, zgłosiła następujące uwagi i wnioski: 
1) w sposób właściwy prowadzona jest polityka mająca na celu ściąganie zaległości                   
w podatkach od osób fizycznych i prawnych, co stwierdzono po wnikliwej analizie 
stosowanych procedur windykacyjnych wynikających z ordynacji podatkowej, 
2) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji uchwał organu stanowiącego za 
rok 2015, 
3) w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, wymagana jest 
konieczność stałego monitorowania wskaźnika zadłużenia gminy, 
4) w planowaniu inwestycji, biorąc pod uwagę zasadność i celowość ich wykonania, 
uwzględnić już sporządzone plany, co zminimalizuje koszty planowanych przedsięwzięć, 
zwiększanie deficytu, pokrywanie jego przychodami ze źródeł zewnętrznych, winno być  
podyktowane planem inwestycyjnym i służyć li tylko do zaspokajania tych celów; nie 
doraźnych, mających na celu zaspokojenie bieżących potrzeb Gminy. Te winny być 
finansowane z dochodów własnych. 
 Po wystąpieniu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej Jadwiga Janusz zapoznała radnych z treścią uchwały nr 237/2016 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 5 maja 2016                         
w sprawie wydania pozytywnej opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej, dotyczącego udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi. 

W czasie przewidzianym na dyskusję nad sprawozdaniami, radni nie zgłosili żadnych 
uwag i zapytań,  zatem przystąpiono do głosowania uchwał związanych z rozpatrzeniem 
przedstawionych sprawozdań. 

Pierwszy głosowany był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2015 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 Następnie odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 
została przyjęta przez Radę jednogłośnie. Oznacza to, że Rada Miejska poparła stanowisko 
Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji, iż Burmistrz realizując zadania związane 
z wykonaniem budżetu w 2015 roku kierował się zasadą celowości, legalności i rzetelności 
w gospodarowaniu środkami publicznymi, a gospodarowanie budżetem było prawidłowe                   
i nie budzi zastrzeżeń radnych. 
 Po udzielonym absolutorium Przewodniczący w imieniu Rady Miejskiej pogratulował                 
i podziękował Burmistrzowi, Wiceburmistrzowi, Skarbnikowi i Sekretarz Gminy oraz 
kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Miejskiego, tym wszystkim 
osobom, które przez cały rok pracowały dokładały starań i czuwały nad prawidłową realizacją 
budżetu.  
 Natomiast Burmistrz Mateusz Feder podziękował za współpracę w realizacji budżetu   
radnym, sołtysom i kierownikom jednostek, a także pracownikom Urzędu Miejskiego,                              
z zaakcentowaniem, że współpraca układa się bardzo dobrze, co sprzyja realizacji zadań 
zapisanych w uchwale budżetowej. 
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 W tym miejscu sesji Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę w obradach. 
Obrady wznowiono o godz. 16:05 i Rada Miejska przystąpiła do obrad w zakresie podjęcia 
siedmiu uchwał, w tym sześciu przedstawionych przez Burmistrza oraz jednej wniesionej              
w ramach inicjatywy uchwałodawczej, Komisję Rewizyjną.  

Spośród sześciu projektów wniesionych przez Burmistrza, Rada podjęła pięć uchwał 
dotyczących poniższych spraw: 

1) zmiany do uchwały budżetowej na 2016 rok. Na sesji głosowana była uchwała                                       
z autopoprawkami Burmistrza wprowadzonymi do projektu po jego przesłaniu radnym                   
wraz z zawiadomieniem o sesji.  Uchwałę wraz z autopoprawkami radni przyjęli większością 
głosów. Przyjęte zmiany budżetu wprowadzają zwiększenie dochodów budżetu gminy                   
o kwotę 240.231,46 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o tę samą kwotę. Do 
budżetu Rada Miejska wprowadziła następujące nowe zadania po stronie wydatków: kwotę 
12.000 zł opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Fortecznej-Północnej w Strzelcach 
Krajeńskich; kwotę 7.000 zł na sfinansowanie ponadnormatywnych służb policjantów 
Komendy Powiatowej Policji w sezonie wakacyjnym; 5.000 zł na opracowanie studium 
wykonalności na Termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach 
Krajeńskich, a także kwotę 6.000 zł na remont świetlicy w Wielisławicach. Pozostałe zmiany 
budżetowe dotyczą zmiany planu na zadania zapisane w budżecie. W formie autopoprawek 
Burmistrz zaproponował: przekazanie dotacji dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego                   
w wysokości 2.500 zł  z przeznaczeniem przedsięwzięcia związanego z ochroną wód (odstrzał 
bobra); dofinansowanie na budowę placu zabaw w Sławnie, w kwocie 9.100 zł; kwotę 24.240 
zł na wykonanie kapitalnego remontu remizy OSP Bobrówko; kwotę 3.000 zł na zakup 
rowerów dla Komendy Powiatowej Policji; przeniesienie z dotacji kwoty 4.000 zł na 
sfinansowanie w ramach wydatków reprezentacyjnych wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca Krajna 
na warsztaty taneczne; zwiększenie dofinansowania na wykonanie przebudowy ulicy Alei 
Piastów o kwotę 63.205 zł oraz zwiększenie o kwotę 80.776 zł wydatków na remonty dróg 
gminnych  z dofinansowaniem PROW. 

Po zmianach przyjętych na XXII sesji budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów 
zamyka się kwotą 62.988.811,90 zł, a po stronie wydatków kwotą 65.737.674 zł; 

2)  zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie 
na lata 2016-2022, którą radni przyjęli jednogłośnie, decydując o wpisaniu do wykazu 
przedsięwzięć na lata 2016-2018 zadania dotyczącego remontu dróg gminnych                                       
nieutwardzonych, z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

3) nadania nazwy „Zakątek” nowej projektowanej ulicy w Lipich Górach, którą radni przyjęli 
jednogłośnie; 

4) wprowadzenia zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
związanych  z przyjęciem nowych zadań przez Ośrodek, między innymi w zakresie świadczeń 
rodzinnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Uchwałę radni przyjęli 
jednogłośnie; 
5) wprowadzenia zmian w Programie współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  o wolontariacie na rok 2016. Przyjęta zmiana polegającą na  wprowadzeniu  do 
Programu zadania pn. „działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego”, pozwoli Stowarzyszeniom działającym na rzecz zwierząt 
bezdomnych w gminie  udział w konkursie i pozyskanie środków na zabiegi pielęgnacyjne na 
rzecz zwierząt bezdomnych. Uchwałę tę radni przyjęli jednogłośnie.  
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  Na sesji Burmistrz przedstawił radnym również projekt uchwały w sprawie  udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego z przeznaczeniem na ochronę 
środowiska i gospodarki wodnej, w związku z zapisaniem na ten cel w uchwale budżetowej 
kwoty 2.500 zł z przeznaczeniem na odstrzał bobrów na terenie powiatu. Po dyskusji nad 
zasadnością przekazania tej kwoty Starostwu,  radni odrzucili przedstawiony projekt uchwały 
większością głosów, w związku z czym kwota ta nie będzie wydatkowana  budżetu. Podczas 
dyskusji radni uznali, że kwota ta jest zbyt duża na naszą gminę, ponieważ duża populacja 
bobrów i konieczność odstrzału występuje głównie w gminach nadnoteckich naszego 
powiatu. 

 Ponadto Rada Miejska przyjęła jednogłośnie uchwałę autorstwa Komisji Rewizyjnej 
dotyczącą rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza w przedmiocie prowadzenia                        
i przygotowania inwestycji polegającej na skanalizowaniu wsi Przyłęg wraz  budową lokalnej 
oczyszczalni ścieków we wsi. Skarga skierowana została do Rady Miejskiej wg właściwości                 
w dniu 29 kwietnia 2016 r. przez Ministerstwo Środowiska Biuro Kontroli i Audytu 
Wewnętrznego oraz w dniu 4 maja 2016 r. przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Lubuskiego. Mieszkańcy skarżą się, że lokalizacja oczyszczalni ścieków w niewielkiej 
odległości od ich domów zatruje im życie i zburzy dotychczasowy spokój i wnoszą                                
o odstąpienie od decyzji dotyczącej lokalizacji oczyszczalni w wyznaczonym miejscu.  

Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi postanowiła rozpatrzyć ją odmownie 
uzasadniając swoje stanowisko tym, że Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie i ma 
obowiązek realizacji uchwał Rady Miejskiej, do czego zostaje zobowiązany stosownymi 
zapisami w podejmowanych przez Radę uchwałach. W tym przypadku zadanie zostało 
zapisane  w uchwale budżetowej na 2015 rok i Rada Miejska zobowiązała Burmistrza do jej 
wykonania. 

 W punkcie obrad wnioski i interpelacje radny Krzysztof Paluta pytał o remont ulicy 
Strzeleckiej czy został on zakończony, ponieważ brak jest krawężników na odcinku od strony  
jeziora. Ponadto radny pytał o plan zagospodarowania zatoczki przy tej drodze na wysokości 
boisk szkolnych. Na zgłoszone wnioski radnego odpowiedział Burmistrz Mateusz Feder. 

W kolejnym punkcie obrad przewidzianym na wnioski i zapytania sołtysów, sołtys 
Sławna prosił o pomoc w celu wyegzekwowania od Starostwa Powiatowego ustawienia 
znaku ograniczenia prędkości od strony Strzelec, który był obiecany przez Starostwo, a nie 
został do dziś ustawiony. Drugi wniosek dotyczył pomocy w wyegzekwowaniu od Starostwa 
wykonania prac mających na celu zlikwidowanie kałuży, która stoi przy wjeździe do Sławna.  

Natomiast sołtys Bobrówka poruszył sprawę likwidacji muld na odpady gabarytowe                
i prosił by jednocześnie z zabraniem kontenerów rozebrać ogrodzenie i podłoże, aby uniknąć 
dalszego składania tam odpadów. 

W punkcie obrad sprawy różne radna Mirosława Niedźwiedź zgłosiła problem 
szczurów w mieście i wystąpiła o pojęcie działań przez gminę w celu wyegzekwowania 
wykonywania deratyzacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową, Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i restauracje w mieście. 

Obrady zostały zamknięte o godzinie 16:45 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
 


