
Informacja z V zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
26 lutego 2015 roku odbyła się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach 

Krajeńskich. W sesji uczestniczyło 12 radnych, 22 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni 
goście: Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Burmistrz Strzelec Krajeńskich 
Mateusz Feder, Zastępca Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, 
Skarbnik Gminy Adam Skrocki, dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych: Dyrektor Zespołu 
Wychowawczo-Oświatowego pan Zbigniew Pytel, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej pan Marian Ambrożuk, Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury pan Eryk 
Szurko,  Główna Księgowa PGK pani Anita Stokowska oraz przedstawiciele prasy lokalnej.              

W sesji uczestniczyli także sołtysi sołectw poprzedniej kadencji, którzy nie pełnią już 
funkcji sołtysa. 

Bezpośrednio po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący 
i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Burmistrz i Wiceburmistrz, podziękowali Paniom                     
i Panom Sołtysom poprzedniej kadencji za pełnienie tej ważnej funkcji społecznej, za  wkład 
wniesiony w rozwój swoich sołectw i codzienną pracę na rzecz swoich mieszkańców. Sołtysi 
otrzymali  okolicznościowe listy gratulacyjne, kwiaty oraz drobne upominki. 

W dalszej części obrad Rada Miejska wysłuchała sprawozdania Burmistrza Strzelec 
Krajeńskich z działalności w okresie międzysesyjnym  od  30 stycznia 2015r. do  25 lutego 
2015 r.  

Następne sprawozdanie rozpatrzone przez Radę Miejską dotyczyło wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                        
w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w roku 2014. Wobec 
szczegółowego omówienia sprawozdania na komisjach, radni na sesji nie dyskutowali                         
w przedmiocie przedstawionych sprawozdań. 

Kolejna część sesji dotyczyła podjęcia uchwał. Podjęte zostały następujące uchwały: 

1)uchwała zmieniającą uchwałę budżetową na 2015 rok.  

Na sesji radni otrzymali projekt uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami 
Burmistrza, które były omówione na komisjach. Projekt uchwały i zaproponowane 
autopoprawki omówił Skarbnik Gminy. Najistotniejsza autopoprawka zakładała zmniejszenie 
planowanego długu gminy o kwotę 505.000 zł, ze środków dotacji celowej jaką gmina 
otrzyma w najbliższym czasie z budżetu państwa jako refundację poniesionych kosztów 
prowadzenia zadań przedszkolnych w gminie. Skarbnik informował, że przyjęcie tej 
autopoprawki  poprawki wskaźniki budżetu gminy roku 2016, gdyż  spowoduje, że w roku 
2015 nie wzrósłby dług gminy i  byłby na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, a  więc 
budżet gminy roku 2015 byłby zrównoważony.  
 Podczas dyskusji nad projektem radna Mirosława Niedźwiedź mówiła, że plan 
radnych był taki aby złożyć na sesji wniosek by pozostawić pieniądze proponowane na 
zmniejszenie długu na oświacie, jednak że nie ma tu zgody wszystkich radnych, dlatego 
takiego wniosku nie będzie, a każdy z radnych zagłosuje na projektem według własnego 
sumienia.   
 Po wystąpieniu radnej odbyło się głosowanie nad projektem uchwały                                         
wraz z zaproponowanymi przez Burmistrza autopoprawkami, który został przyjęty 
większością głosów wynikiem głosowania: 9 głosów za, 2 głosy przeciwne i 1 głos 
wstrzymujący się, w głosowaniu  uczestniczyło 12 radnych. 

Po zmianach na V sesji plan dochodów budżetu zamyka się kwotą  48.618.124,38 zł , 
a plan wydatków kwotą 48.618.124,38 zł i zerowym deficytem. 



2)uchwała zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, które będą obowiązywały                  
w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.  

Zgodnie z przedstawioną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej kalkulacją 
cen wody i ścieków, w okresie od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. cena wody brutto wzrośnie  
o 0,11 zł/m3 w porównaniu do roku 2014 tj. z kwoty 3,32 zł do kwoty 3,43 zł/m3, a cena  
ścieków brutto w stosunku do roku 2014, tj.  wzrośnie z kwoty 6,02 zł do kwoty 6,22 zł/m3 tj. 
o 3,67%. Średnio łączna cena wody i ścieków wzrośnie brutto o 33 grosze,  z kwoty 9,32 
zł/m3 do kwoty 9,65 zł za m3. Przy średnim zużyciu na osobę 4m3 miesięcznie dla jednej 
osoby będzie to roczny wydatek większy o 15,84 zł.  

Przed podjęciem uchwały radni zostali zapoznali z analizą formalną wniosku                           
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 
ścieków, który został  złożony Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich w dniu 15 stycznia 2015 
roku. W wyniku przeprowadzonej analizy formalnej wniosku Burmistrz stwierdził 
kompletność wniosku i spełnienie wymogów określonych w obowiązujących przepisach.  

Nie wszyscy radni wyrazili zgodę na zatwierdzenie nowych taryf, gdyż uchwała została 
podjęta większością głosów wynikiem głosowania: 10 głosów za i 2 głosy przeciwne,                    
w głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. 

3) uchwała określająca kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Strzelce Krajeńskie, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 
kryteriów oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 

 Zgodnie z wymogami ustawy  o systemie oświaty aktem tym Rada Miejska określiła 
kryteria naboru  do  publicznych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
wraz z liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych 
kryteriów. Podjęta uchwała jest aktem prawa miejscowego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a wchodzi w życie  z dniem 1 marca 2015 roku, 

4) uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2015 roku.  

Łączna kwota jaką Rada Miejska  przyznała na realizację Programu zapobiegania 
bezdomności zwierząt w 2015 roku wynosi 276.000 zł, z czego kwota 214.818 zł jest 
przeznaczona na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schroniskach. Koszty 
realizacji programu ponosi gmina w całości i obejmuje ponadto koszty pokrycia  wyłapywania 
i transportu zwierząt z terenu gminy dla schroniska, dofinansowania zabiegów kastracji                        
i sterylizacji, usypiania ślepych miotów i chorych zwierząt oraz dokarmiania wolno żyjących 
kotów. Uchwałę tę radni podjęli jednogłośnie, 

5) uchwałę dokonującą zmiany Statutu Celowego Związku Gmin SGO5.  

W związku z wystąpieniem gminy Drezdenko ze Związku Celowego Gmin SGO5, 
przyjęto zmiany określające liczbę członków Zarządu  Związku  oraz zasady wyboru Zarządu               
i pozostałych organów, po zmniejszeniu liczby gmin w Związku. Zaproponowane zmiany 
Statutu  Związki SGO5 radni przejęli jednogłośnie. 

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

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni pytali o działania Burmistrza              
w celu zabezpieczenia i zagospodarowania budynku po byłym  GS-ie przy Rynku Miejskim,              
o zakup instrumentów dla orkiestry dętej, o dalsze losy byłej oczyszczalni ścieków w Brzozie,  



o harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w sołectwach. Pod adresem 
Wicestarosty Strzelecko-Drezdeneckiego Bogusława Kierusa padło zapytanie dotyczące 
możliwości zorganizowania profilaktycznych badań dla mieszkańców związanych                               
z  prześwietleniem płuc. 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili: Burmistrz Mateusz Feder, 
Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury  Eryk Szurko i Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki 
Bogusław Kierus.  

W kolejnym punkcie obrad sołtysi  zgłosili bardzo wiele wniosków i zapytań  odnośnie 
nurtujących ich spraw w swoich sołectwach po objęciu obowiązków przez nowo wybranych 
sołtysów. Wnioski i zapytania sołtysi skierowali do: Burmistrza, Wicestarosty Strzelecko-
Drezdenckiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pytania i wnioski dotyczyły: poprawy 
stanu dróg w wsiach, odwodnienia podtapianych terenów w sołectwach, remontu dachu                   
i pieca w świetlicy w Gardzku, prac porządkowych w sołectwach, wykaszania traw, 
wykonania dodatkowego oświetlenia we wsiach,  gospodarki odpadami  i ceny śmieci. 

Na zapytania odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder, Wicestarosta Bogusław Kierus 
i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Grochala.  

Burmistrz Mateusz Feder zapowiedział, że w najbliższym czasie, w terminie 
uzgodnionym z zainteresowanymi odbędzie się spotkanie organizacyjne z nowo wybranymi 
sołtysami, na którym będą omówione wszystkie sprawy nurtujące sołtysów oraz zasady 
współpracy  z władzami samorządowymi w najbliższej kadencji.  

W punkcie sesji sprawy różne mieszkaniec Strzelec Krajeńskich pan Robert Sobczak 
przedstawił petycję dotyczącą udostępnienia jezior Górnego i Dolnego dla miejscowych 
wędkarzy. Odczytał on przygotowaną petycję, w której zacytował przepisy prawa wodnego, 
ustawy o rybactwie śródlądowym i innych przepisów prawnych regulujących prawo 
powszechnego korzystania  z  wód dla obywateli, warunków amatorskiego połowu ryb                    
i okresów ochronnych dla połowu ryb. 

Na petycję tę  odpowiedział Wiceburmistrz Mateusz Karkosza. Poinformował, że od 
czasu podpisania umowy na dzierżawę jeziora tj. od 4 lutego br. przez cały czas trwają 
intensywne prace do administracyjnego przygotowania się do zarządzania przez Gminę tym 
obwodem rybackim. Zachodzi konieczność przygotowania aktów prawnych regulujących 
zasady korzystania z obwodu rybackiego,  w tym regulaminu łowiska. Planuje się zakończyć 
te procedury w miesiącu marcu i od 1 kwietnia br. otworzyć łowisko i udostępnić je 
wędkarzom. 

Sesja została zamknięta o godz. 17:20 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 

 

 


