
       Strzelce Krajeńskie,  24 kwietnia 2015 r. 
 

Informacja z VII  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
 
23 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła 

się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. 
            Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia                                  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu rozpatrzenia  dwóch projektów uchwał: 
1) zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok,  
2) zmieniającej  uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do tworzonego 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie”. 
 

Wniosek o zwołanie sesji  Burmistrz uzasadnił pilną potrzebą zmiany w planie 
dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015, a także zmiany klasyfikacji budżetowej,  
w związku z realizacją  bieżącą budżetu oraz koniecznością wprowadzenia zmiany  uchwały w 
sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka pod nawą „Pojezierze Dobiegniewskie”, w zakresie umożliwiającym aplikację 
o środki w ramach projektów składanych do „Lokalnej  Grupy Działania Działaj z Nami” do 
pozyskania środków finansowych z PO „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014 
– 2020 i Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie” z PO „Rybactwo i Morze” (PO 
RYBY 2014 – 2020). 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok omówił na sesji 
Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka i odpowiedział na zapytania radnych w zakresie 
przedstawionego projektu. Uchwałę w wersji zaproponowanej przez Burmistrza radni po 
dyskusji przyjęli jednogłośnie – w głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
 Przyjęta uchwała dokonuje zmniejszenia dochodów budżetowych o 531.209,17 zł                              
i zmniejszenia wydatków budżetowych o tę samą kwotę. W zakresie wydatków uchwałą tą 

między innymi wprowadzone zostały środki na pokrycie udziału Gminy w planowanych 
remontach przez wspólnoty mieszkaniowe w zasobach komunalnych, na co zwiększony 
został plan o kwotę 182.552,84 zł tj. z planowej kwoty 78.500 zł do kwoty 261.022 zł;  
zwiększono o kwotę 35.000 zł  wydatki na remont chodników w mieście;  13.000 zł 
przeznaczono na wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy boisku sportowym                      
w Ogardach  oraz 20.000 zł w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie  zabytkowego 
Kościoła  w Licheniu.    
 W  zakresie dochodów wprowadzono m.in. dochody z tytułu rozliczenia podatku vat                
z roku ubiegłego z tytułu prowadzonych zadań inwestycyjnych;  zmniejszono plan dochodów 
z tytułu planowanej budowy ścieżki rowerowo-pieszej nad Jeziorem Górnym, a w związku                       
z brakiem możliwości pozyskania w roku bieżącym dofinansowania tego zadania środkami 
Unii Europejskiej, zdecydowano o odstąpieniu od realizacji kolejnego etapu ścieżki w roku 
bieżącym. Dokonano również korekty planu finansowego dochodów Warsztatu Terapii 
Zajęciowej wprowadzając dochody z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
budżetu państwa na program „DoReMiFaSol. Polsko – niemieckie warsztaty muzyczne osób 
niepełnosprawnych”. 
 Po zmianach przyjętych na VII sesji   ogólny plan dochodów budżetowych wynosi 
49.186.672,44 zł, a plan wydatków 49.486.672,44 zł. 
  

 



Na sesji jednogłośnie radni przyjęli zaproponowane przez Burmistrza zmiany do 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce Krajeńskie do 
tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

Do aktu Rada Miejskiej wprowadziła niezbędne zmiany w celu  usystematyzowania 
dostępu „Lokalnej  Grupy Działania Działaj z Nami” do pozyskania środków finansowych               
z PO „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” na lata 2014 – 2020 i Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pojezierze Dobiegniewskie” z PO „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014 – 2020 

Sesja została zamknięta o godz. 10:40 po wyczerpaniu porządku obrad. Uchwały 
przejęte przez Radę Miejską na VII sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
 


