
  Strzelce Krajeńskie, 26 września 2016 r. 
 
 

Informacja z XXVII  sesji Rady Miejskiej 
 

 22 września 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się  XXVII sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, 12 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście: 
Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik, Wicestarosta Strzelecko-
Drezdenecki Bogusław Kierus, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Wiceburmistrz 
Strzelec Krajeńskich Mateusz Karkoszka, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
Grzegorz Rakiej, 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,  
Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Sergiusz Paszkiewicz oraz Redaktor Naczelny „Ziemi 
Strzeleckiej” Renata Tokarska. 

Porządek obrad  ustalony przez Przewodniczącego, Rada Miejska zmieniła na wniosek 
Komisji Spraw Społecznych przyjęty na prośbę Burmistrza Mateusza Federa, wycofując 
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich. 

 Po przyjęciu porządku obrad Przewodniczący udzielił głosu Wicemarszałkowi 
Województwa Lubuskiego Romualdowi Gawlikowi, który swoje wystąpienie rozpoczął od 
uhonorowania prezesa Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Oddziału w Strzelcach 
Krajeńskich pana Zenona Andrucha, poprzez przekazanie listu gratulacyjnego od pani 
Marszałek Elżbiety Polak za dotychczasową działalność i aktywność oraz  promowanie Ziemi 
Strzeleckiej i Ziemi Lubuskiej podkreślając, że dotychczasowa działalności Stowarzyszenia 
została zauważona nie tylko w naszym województwie, ale również  w kraju. 

Następnie pan Wicemarszałek przekazał Radzie Miejskiej informacje dotyczące 
Kontraktu Terytorialnego oraz możliwości  ubiegania  się przez samorządy w ramach tego 
Kontraktu o środki na zadania zawiązane z infrastrukturą dotyczącą kultury, jak również 
dziedzictwa kulturowego, co stwarza możliwości ubiegania się przez gminę Strzelce środków 
na mury miejskie, które wstępnie zostały wpisane do Kontraktu.  

Wicemarszałek odpowiedział również na zapytanie radnej Bożeny Mrożek                                     
o możliwościach  budowy ścieżek rowerowych,  a szczególnie ścieżki  przy drodze krajowej   
nr 22.  

W dalszej części obrad Rada Miejska wysłuchała sprawozdania Burmistrza Strzelec 
Krajeńskich z działalności międzysesyjnej, które przyjęto do wiadomości bez uwag i zapytań. 

Kolejna część sesji dotyczyła informacji przedstawionych  przez Burmistrza 
dotyczących wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz                                     
przebiegu  kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022                                
i  przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2016 roku.  
 Skarbnik zreferował przebieg wykonania budżetu, informując, że wykonanie budżetu 
przebiega prawidłowo, plan dochodów za półrocze został wykonany bardzo dobrze i wynosi 
50,81%, a plan wydatków wykonano w wysokości 40,69%. Również  Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniowała  przedstawione  informacje                       
w sprawie wykonania budżetu  za I półrocze 2016 r. ze wskazaniem na niewielkie różnice 
pomiędzy planowanym wskaźnikiem zadłużenia  a dopuszczalnym wskaźnikiem zadłużenia              
w roku 2017, w związku z tym wskazano na konieczność stałego monitorowania tego 



wskaźnika przez organy gminy. Skarbnik poinformował że wskaźniki zadłużenia uległy 
poprawie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
 Radni nie dyskutowali na sesji na temat powyższych informacji, wobec 
przeprowadzenia ich szczegółowej analizy na komisjach.  
 Kolejna rozpatrzona informacja dotyczyła stanu oświaty gminnej oraz przygotowania 
szkół na rok szkolny 2016/2017. W tym temacie również radni nie dyskutowali, ponieważ 
informację analizowano na komisjach z udziałem Dyrektor Zbigniewa Pytla. 
 Następnie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawili przewodniczący 
komisji stałych Rady Miejskiej:  Komisji Budżetowej Robert Butkiewicz, a Komisji Spraw 
Społecznych Mirosława Niedźwiedź, która przedstawiła szeroką informację z odbytego 
objazdu szkół i przedszkoli samorządowych wraz z wnioskami Komisji z przeprowadzonej 
wizytacji placówek oświatowych. 
 Przedmiotem dalszych obrad było rozpatrzenie dziewięciu projektów uchwał 
przedłożonych przez Burmistrza. Wszystkie przedstawione projekty zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez stałe komisje Rady Miejskiej i na sesji przyjęte przez Radę w głosowaniu 
jawnym.  

Pośród przyjętych uchwał Rada Miejska przyjęła cztery uchwały dotyczące spraw 
finansowych: 

1) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Wprowadzono zmiany w planie dochodów                       
i wydatków, zwiększając dochody budżetowe o kwotę 734.782,43 zł oraz wydatki budżetowe 
o tę samą kwotę. Burmistrz zreferował kolejne pozycje wydatków przedstawionych                         
w projekcie uchwały wraz z wprowadzonymi autopoprawkami i przekazał szczegółowe 
informacje odnośnie zakresu rzeczowego poszczególnych zadań. Do budżetu wprowadzono 
między innymi nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 504.000 zł, związane z wykonaniem 
przebudowy parkingu przy Banku Spółdzielczym, która to inwestycja jest od dawna 
wyczekiwana przez  mieszkańców. 

Projekt uchwały w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza radni przyjęli 
większością głosów wynikiem głosowania: 13 głosów za i 1 głos przeciwny.                                       
Po wprowadzonych zmianach na sesji plan dochodów budżetu zamyka się kwotą 
64.546.634,29 zł, a plan wydatków  kwota 66.795.497.05 zł; 

2) ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy 
na rok budżetowy 2017. Projekt uchwały omówił Skarbnik. Poinformował, że projekt                         
w większości nie przewiduje ustalenia stawek podatkowych w górnych kwotach. Uchwała 
przewiduje wzrost planowanych wpływów do budżetu w związku ze zmianą stawek jak 
zaproponowano w projekcie  w stosunku do roku poprzedniego na kwotę 150.000 zł tj.                  
o ok. 2%, przy rocznym wymiarze  ok. 8.200.000 zł.  

Stawka od m2 mieszkań nie zmienia się, natomiast stawka od domków letniskowych  
i gruntów letniskowych ulegnie niewielkiemu zmniejszeniu, ponieważ uległa obniżeniu 
stawka maksymalna. W przypadku stawki podatku od prowadzonej działalności gospodarczej 
wzrost wynosi 2,6%. W przypadku gruntów pozostałych na terenie miasta ze względu na 
niską kwotę bazową pozostawiona w latach poprzednich proponuje się podniesienie tej 
stawki  o 7.7%, również na terenie wiejskim nastąpi zwiększenie  tej stawki o 7,7%.  

Wprowadzono również nową stawkę od gruntów niezabudowanych objętych 
obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę                             



o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 

powierzchni. 
Szacunkowy finansowy skutek utraty dochodów w związku z pozostawieniem                       

w większości niższych stawek od przewidzianych  w rozporządzeniu Ministra Finansów 
wynosić będzie 1.279.000 zł. 

Radni nie dyskutowali na sesji w przedmiocie przedstawionego projektu, uchwałę tę 
przyjęli większością głosów wynikiem głosowania: 11 głosów za i 3 głosy przeciwne; 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w kwocie 18.244 zł              
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac dodatkowych na zadaniu związanym                               
z przebudową Alei Piastów, które jest współfinansowane przez Gminę Strzelce Krajeńskie.  
Po omówieniu projektu przez Burmistrza radni jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenia 
takiej pomocy dla powiatu; 

4) przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości zbywanej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. M.B Częstochowskiej                      
w Wielisławicach. 

 Burmistrz zaproponował udzielenie i bonifikaty w wysokości 90% od ceny 
oszacowania nieruchomości, ponieważ nieruchomość ma być przeznaczona pod budowę 
nowej plebanii wraz z kancelarią w Wielisławicach, a prawo dopuszcza przekazanie na ten cel 
gruntu gminy w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem maksymalnie 90% bonifikaty. 

Przed głosowaniem projektu Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał na następnie 
poddał pod głosowanie poprawkę wniesioną przez Komisję Budżetową, która 
zaproponowała aby bonifikata wynosiła 50% od ceny nieruchomości ustalonej przez 
rzeczoznawcę majątkowego. Radni tę poprawkę odrzucili większością głosów, wynikiem 
głosowania: 2 głosy za poprawką i 12 głosów przeciwnych. Ostatecznie projekt uchwały                   
w wersji przedstawionej przez Burmistrza został przyjęty większością głosów, wynikiem 
głosowania: 12 głosów za, 1 głos przeciw i 1 głos wstrzymujący się.  

Pozostałe projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad radni przyjęli 
jednogłośnie, nie prowadząc na sesji  dyskusji w przedmiocie tych uchwał. 
 Wszystkie uchwały przyjęte przez Radę na XXVII 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 radna Mirosława Niedźwiedź 
dopytywała w sprawie realizacji wcześniej zgłoszonego przez nią wniosku o wykonanie 
remontu wejścia do Ośrodka Zdrowia w Strzelcach Krajeńskich, a także  termin realizacji 
rozbudowy cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich, w związku z przyjętym na 
dzisiejszej sesji planem zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Przemysłowej, 
uwzględniającego powiększenie cmentarza oraz koto poniesie koszty tej rozbudowy.  

 Odpowiedzi na zapytania radnej udzielił prezes PGK Grzegorz Rakiej. Poinformował, 
ze wejście do Ośrodka będzie wykonane na początku października w ramach własnych 
środków Przedsiębiorstwa. Odnośnie rozbudowy cmentarza, to najpierw należy opracować  
dokumentację  projektową dla inwestycji  oraz zabezpieczyć odpowiednie fundusze. 
 Radny Marcin Dźwigalski dopytywał burmistrzów o realne szanse pozyskania środków 
zewnętrznych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Strzelcach.  Radny wyraził obawy czy 
aby gmina wykorzystała wszystkie możliwości w tym kierunku,  wskazując na możliwość 



aplikacji o środki z programu LEMUR ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie gmina nie złożyła wniosku. Radny sugerował                              
o szersze spektrum możliwości pozyskiwania tego dofinansowania, nie tylko z programów 
Urzędu Marszałkowskiego.  

Na  interpelację radnego szczegółowych informacji udzielił Wiceburmistrz Mateusz 
Karkoszka, który przedstawił szanse pozyskania dofinansowania oraz uargumentował 
podjęte w tej kwestii decyzje.   

W punkcie obrad przewidzianym  na sprawy różne  Wicestarosta Bogusław Kierus 
przedstawił przebieg współfinansowanej  przez gminę inwestycji obejmującej remont Alei 
Piastów. Poinformował o planowanym terminie zakończenia zadania na 14 października br., 
który nie powinien być przekroczony, jak również podziękował organom gminy za 
współpracę przy tej inwestycji. 

 Ponadto Wicestarosta poruszył sprawy związane z odstrzałem bobra w naszym 
powiecie i zaapelował do radnych i burmistrzów o ponowne rozważenie możliwości 
dofinansowania tych działań przez gminę Strzelce Krajeńskie argumentując, że problem 
szkód powodowanych przez bobry na terenie naszej gminy występuje, zwłaszcza na terenie 
Nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie. 

Na zakończenie Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury podziękował radnym                            
i burmistrzom za pomoc w organizacji IX Koncertu Charytatywnego „Strzelczanie dla 
Strzelczan” oraz przekazał informację, że zebrano kwotę 32.000 zł.   
 Sesja została zamknięta o godz. 16.50 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 

 

Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
  

 


