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

Krajeńskich. W sesji uczestniczyło 14 radnych z 15 osobowej Rady Miejskiej, 17 z 23  
sołtysów  z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego Marek Halasz, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, 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 Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej pani Anita Stokowska oraz przedstawiciele prasy lokalnej.              

Po otwarciu sesji i przywitaniu gości przez Przewodniczącego, Rada Miejska ustaliła 
porządek obrad, który na wniosek Burmistrza Mateusza Federa został rozszerzony o  projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Emisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie. 
Burmistrz uzasadnił wniosek tym, że projekt planu uzyskał akceptację Wojewódzkiego 
Sanepidu, w związku z czym możemy ten dokument uchwalić. Wniosek Burmistrza                              
i rozszerzony porządek sesji Rada Miejska zaakceptowała jednogłośnie. 

W części sprawozdawczo-informacyjnej sesji  zostały przedstawione: przez Burmistrza 
Mateusza Federa sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym za okres od                     
29 października 2015r. do 25 listopada 2015 r., a przez Przewodniczących stałych komisji 
sprawozdania z posiedzeń międzysesyjnych. Ponadto  Rada rozpatrzyła informacje:  o stanie 
realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok szkolny 2014/2015; 
Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego z realizacji zawartego porozumienia z dnia 28.09.2012 r. 
dotyczącego prowadzenia przedszkola specjalnego w Strzelcach Krajeńskich za 2014 r.,                   
a także informację o pobranych opłatach planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach                     
o ustalenie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości po uchwaleniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  

W zakresie przedstawionych sprawozdań i informacji  Rada Miejska nie prowadziła 
dyskusji.  

W kolejnej części obrad, zgodnie z ustalonym porządkiem sesji, rozpatrzono projekty 
uchwał. Rada obradowała nad dziesięcioma projektami skierowanymi pod obrady                               
z inicjatywy Burmistrza.  

Jako pierwsza przyjęta została uchwała dokonująca zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie. Przed głosowaniem Skarbnik zreferował  projekt 
informując, że do WPF na lata 2015-2016 zostało wpisane przedsięwzięcie pod nazwą 
„Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich”., którego 
koszt realizacji oszacowano na 650.000 zł. Zakłada się  realizację zadania w oparciu   o środki 
zewnętrzne otrzymanie w 2016 roku dofinansowania zadania w wys. 85% kosztów inwestycji 
w ramach PRO Lubuskie 2020 tj. kwotę 552.500 zł, a udział gminy wyniesie 97.500 zł.  W roku 
bieżącym zabezpieczono kwotę 25.000 zł na przygotowanie Studium wykonalności dla ww. 
inwestycji. W WPF ujęto także działania związane realizacją Planu Gospodarki  
Niskoemisyjnej jest jednym z warunków  rozliczenia dotacji w ramach Programu 
Infrastruktura i Środowisko  pozyskanej na sporządzenie Planu orasz dokonano aktualizacji 
WPF w powiązaniu z aktualnym planem budżetu na 2015 r. Po udzielonych wyjaśnieniach  
uchwałę radni przyjęli jednogłośnie  

Kolejna rozpatrywana uchwała dotyczyła zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 
Przedstawiony przez Burmistrza projekt zakładał zmiany w planie dochodów i wydatków ze 



zwiększeniem łącznej kwoty dochodów budżetowych o kwotę 274.418,36 zł oraz 
zwiększeniem wydatków budżetu o tę samą kwotę. W wyniku wprowadzonych przez 
Burmistrza autopoprawek kwota ta uległa zmianie na 289.812,26 zł. Na sesji radni otrzymali 
projekt uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami Burmistrza i ten projekt po stronie 
wydatkowej omówił Skarbnik. 

Podczas dyskusji radny Marek Adamus wyraził obawę odnośnie zasadności 
wydatkowania środków na monitoring oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na 
remont ulicy PCK i Orzechowej. Radny mówił, że są do realizacji zadania priorytetowe,                       
ale również wiele jest w gminie już opracowanych dokumentacji, które nie zostały 
zrealizowane jak np. budowa ulicy Słonecznej tym bardziej, że dług gminy wzrośnie                          
w przyszłym roku do 18 mln. 

Podobne obawy wyraziła radna Mirosława Niedźwiedź i dopytywała o szczegóły 
planowanych zadań i wyraziła obawę czy gminę będzie stać na realizację kolejnej, tak 
potężnej inwestycji jak modernizacja dróg PCK i Orzechowej.  

Natomiast radny Marcin Dźwigalski wnosił o rozważenie możliwości etapowego 
wykonania remontu ulicy Słonecznej, w oparciu o dofinansowanie zewnętrze z Urzędu 
Marszałkowskiego z projektów na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do pól, 
gdzie jest możliwość dofinansowania w wysokości do 70 tys. zł do 1 km podkreślając, że 
sprawdzał to  w Urzędzie Marszałkowskim.  

 W wyniku prowadzonej dyskusji radni do przedstawionego projektu uchwały nie 
zgłosili żadnych wniosków zmieniających projekt i w głosowaniu przyjęli projekt Burmistrza 
wraz z przedstawionymi autopoprawkami większością głosów wynikiem głosowania: 12 
głosów za, 1 głos przeciwny i 1 głos wstrzymujący się. Po zmianach na XVI sesji plan 
dochodów budżetu zamyka się kwotą  53.015.895,15 zł  a plan wydatków kwotą 
53.315.895,15 zł. 

 Uchwalono  akty prawa miejscowego określające tryb udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub 
osoby fizyczne inne niż Gmina oraz dla niepublicznych innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. Przyjęte akty prawne  
określają także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 Akty te dostosowano do obecnie obowiązującego prawa wynikającego z nowelizacji 
ustawy o systemie oświaty, aby nie zabrakło podstawy prawnej do dalszego przekazywania 
dotacji dla tych podmiotów. Uchwały te nie wzbudziły kontrowersji radnych i przyjęte zostały 
jednogłośnie. 
 Kolejny uchwalony akt to przyjęcie jednogłośnie uchwały w sprawie „Programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi przepisach 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. Środki zapisane na 
realizację zadań zleconych określonych  w programie zostały zapisane w wysokości 474.000 
zł, jednak ich ostateczna wysokość tych środków zostanie określona  przez Radę Miejską  w 
uchwale budżetowej na 2016 rok. 

 Uchwalono  także regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie 
Gminy Strzelce Krajeńskie, który określa dla przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego zasady 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie gminy oraz zasady 
korzystania z tych usług przez odbiorców.  Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanych 
przez Burmistrza  uregulowań i uchwałę przyjęli jednogłośnie. 



Ponadto Rada Miejska postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować projekt 
uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego 
krajobrazu „Puszcza Drawska” z uwagami zawartymi w uzasadnieniu o wprowadzenie do 
uchwały aktualnych numerów działek gruntu znajdujących się w pasie ochronnym puszczy, 
powstałych po podziałach nieruchomości. 

Przyjęto także jednogłośnie akt prawny regulujący stan prawny nieruchomości                                 
i zdecydowano w drodze darowizny nieodpłatnie przekazać na  rzecz Skarbu Państwa -  
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze grunty o łącznej 
pow. 0,0684 ha w okolicach ronda, które stanowią pas drogowy. 

Jako ostatni rozpatrzony został projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Emisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie.  Przedstawiony projekt Planu został przyjęty przez 
radnych  jednogłośnie, bez prowadzenia dyskusji w przedmiocie przedłożonego Planu. 

Teksty wszystkich aktów prawnych ustanowionych przez Radę Miejska na XVI sesji 
dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego  
-  menu przedmiotowe „rada miejska”, zakładka „uchwały Rady Miejskiej”. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni pod adresem Burmistrza 
zgłosili wnioski dotyczące: utwardzenia drogi wewnętrznej przy Publicznej Szkole 
Podstawowej, o ujęcie w planie odśnieżania dróg gminnych miejscowości Ciecierzyn  oraz  
zapytanie czy po wdrożeniu programu oddłużeniowego w PKG są chętni najemcy lokali do 
odrabiania zaległości czynszowych. 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili: Burmistrz Mateusz Feder,                      
i Główna Księgowa PGK Anita Stokowska. 

W punkcie obrad przewidzianym na wnioski sołtysów, sołtys Dankowa prosił aby 
Burmistrz wystąpił z zapytaniem do Starostwa kiedy będzie wyremontowana droga Buszów-
Bobrówko, którą są dowożone dzieci do szkoły, a jej nawierzchnia jest w stanie zagrażającym 
bezpieczeństwu. Wyraził też obawę czy ze środków zewnętrznych na modernizację dróg 
dojazdowych do pól będą remontowane ulice w mieście, gdyż wówczas na tereny wiejskie, 
nie będzie żadnych środków budżetowych.   

Natomiast sołtys Gardzka postulował o przekazanie wszystkim sołectwom flag aby 
móc udekorować budynki świetlic wiejskich  podczas świąt państwowych.  

W punkcie obrad sprawy różne radna Mirosława Niedźwiedź dopytywała o szczegóły 
związane z remontem dachu na budynku Aleja Wolności 18, a szczególnie czy jest 
porozumienie z właścicielami lokali w sprawie zapłaty ich  udziału finansowego w tym 
remoncie i na jakich warunkach.   

Natomiast radna Jadwiga Janusz poruszyła sprawy porządkowe na parkingu przy 
Ośrodku Zdrowia wnioskując o uzupełnienie przęseł w ogrodzeniu i wyznaczeniu innego 
miejsca na śmietniki, takiego aby nie były podpalane i mogły tam stać  bezpiecznie. 

Nas poruszone zagadnienia odpowiedzi udzielili:  Burmistrz, radny Zbigniew Lepiato 
jako pracownik PGK  i Główna Księgowa PGK. 

Sesja została zamknięta o godz. 16:30 po wyczerpaniu porządku obrad.  
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


