
Informacja z XLI sesji Rady Miejskiej 
 
14 grudnia 2017 roku odbyła się XLI zwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Strzelcach 

Krajeńskich. W sesji na skład osobowy 15, uczestniczyło 15 radnych Rady Miejskiej, 9 z 23 
sołtysów z sołectw gminy oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki 
Bogusław Kierus, Burmistrz Mateusz Feder, Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka, Skarbnik 
Gminy Adam Skrocki, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych: Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Dyrektor 
Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel, Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy Kamila Bagdziun, Redaktor Naczelna Ziemi Strzeleckiej Renata Tokarska oraz 
kombatanci ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu                          
w Strzelcach Krajeńskich. 

Bezpośrednio po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum odbył się akt ślubowania 
radnego Romana Gajowczyka, który uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich w okręgu wyborczym Nr 8, w wyborach uzupełniających w dniu 3 grudnia 2017 
roku. 

W dalszej części sesji uczestniczyli kombatanci ze Związku Kombatantów RP                     
i Byłych Więźniów Politycznych Zarządu w Strzelcach Krajeńskich: prezes Emilia Muchewicz 
oraz członkowie. Pani prezes wręczyła odznaki „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP                      
i Byłych Więźniów Politycznych” dla trzech mieszkańców naszej gminy, udzielających się na 
rzecz Zarządu Związku  w Strzelcach Krajeńskich i ściśle współpracujących ze Związkiem: pani 
Zofii Gorczyca, panu  Edwardowi  Bartoszewskiemu i panu Romanowi Chreborowi. 

Po gratulacjach i podziękowaniach dla kombatantów i osób uhonorowanych, Rada 
Miejska ustaliła porządek obrad, który został ustalony w kształcie zaproponowanym przez 
Przewodniczącą Rady Miejskiej, a następnie wysłuchała sprawozdania Burmistrza                               
z działalności międzysesyjnej tj. za okres od  30 listopada do 14 grudnia 2017 r.  

Kolejne dwa punkty sesji dotyczyły rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2024 oraz projektu 
uchwały budżetowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 2018 rok.  

Przedstawione projekty omówił Skarbnik Gminy Adam Skrocki, który omówił także 
wniesioną do projektu uchwały budżetowej autopoprawkę Burmistrza związaną                                  
z udzieleniem poręczenia w roku 2018 do kwoty 500.000 zł. Skarbnik przedstawił także 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze dotyczące 
wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Strzelce Krajeńskie na lata 2018 -2024 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej 
Gminy na 2018 rok oraz wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 
2018 rok wraz  z uzasadnieniem. 

Następnie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok  przedstawili: 
Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Butkiewicz oraz Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych Zbigniew Lepiato. Stanowiska obu Komisji były pozytywne do przestawionego 
projektu uchwały budżetowej w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza. Komisje 
podczas opiniowania projektu nie zgłosiły wniosków o dokonanie przesunięć w planie 
dochodów i wydatków. 

Podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok część radnych 
negatywnie odniosła się do planu inwestycyjnego na 2018 r. związanego z rewitalizacją 
Jeziora Górnego za kwotę 3.3 mln przy dotacji zewnętrznej 1,3 mln i środkach z budżetu                



w kwocie 2,051 mln. Swoje wątpliwości do tej inwestycji zgłosił radny Dariusz Sobczak, który 
zgłosił również wniosek by przeprowadzić głosowanie imienne nad projektem uchwały 
budżetowej na 2018 rok. Również negatywnie do tej inwestycji odniosły się radna Bożena 
Mrożek i radna Mirosława Niedźwiedź. Natomiast radny Marcin Dźwigalski sugerował, że 
gmina nie wykorzystała do końca możliwości pozyskania na tę inwestycję dofinansowania                     
w kwocie 300.000 zł, gdzie była możliwość pozyskania tej kwoty  z Lokalnej Grupy Działania 
LGR, której gmina jest członkiem. Ponadto radna Mirosława Niedźwiedź wyraziła negatywną 
opinię do wniesionej przez Burmistrza autopoprawki związanej z udzieleniem  w roku 2018 
poręczenia dla Celowego Związku Gmin SGO5 do kwoty 500.000 zł. Radna sugerowała by 
zrezygnować z rewitalizacji jeziora, a te 2 mln zastanowić się jeszcze i  przeznaczyć częściowo 
na oświatę, a częściowo na a częściowo w wodę i kanalizację. Również radna Bożena Mrożek 
sugerowała by za te 2 mln zł zamiast wydawać na jezioro, to  lepiej przeznaczyć na porządne 
przedszkole w Bobrówku. 

Dyskusję skwitował radny Marek Adamus, który stwierdził, że projekt budżetu może 
się podobać lub nie,  były posiedzenia komisji gdzie projekt  był omówiony i zaopiniowany, to 
był czas na zgłaszanie wniosku na co ewentualnie te 2 mln przeznaczyć, ale taki wniosek nie 
został zgłoszony. Ponadto radny negatywnie odniósł się do propozycji Dariusza Sobczaka                  
o przeprowadzenia głosowania imiennego nad projektem uchwały budżetowej na 2018 rok. 

Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka bronili projektu                        
w przedstawionym kształcie i przedstawili swoje argumenty za, wraz z uzasadnieniem 
merytorycznym. 

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie nad przedstawionym  projektem uchwały 
dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2024 
oraz projektem uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z wniesionymi przez Burmistrza 
autopoprawkami.  

Pierwsza głosowana była uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2024, która została przyjęta większością głosów wynikiem 
głosowania 13 głosów za, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się, przy głosujących  
15 radnych. 

Następne głosowanie dotyczyło projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Na wstępie 
głosowany był wniosek radnego Dariusz Sobczaka dotyczący przeprowadzenia głosowania 
imiennego nad uchwałą budżetową, który radni odrzucili większością głosów wynikiem 
głosowania: 1 głos za, 11 głosów przeciwnych i 3 głosy wstrzymujące się.   

Następnie głosowano nad przyjęciem autopoprawek  wniesionych przez Burmistrza do 
projektu uchwały budżetowej, które zostały przyjęte większością głosów przy 12 głosach za, 
2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.  

Kolejne głosowanie dotyczyło przyjęcia uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami. 
Uchwałę budżetową radni  przyjęli większością głosów, wynikiem głosowania: 12 głosów za, 
2 głosy przeciwne i 1 głos wstrzymujący się, przy głosujących  15 radnych.  

Przyjęty przez Radę budżet gminy na 2018 rok jest to budżet zrównoważony, który  
określa planowane dochody w łącznej kwocie 71.082.415,25 zł i plan wydatków budżetu                  
w tej samej kwocie.   
 Dalsza część sesji dotyczyła podjęcia uchwał uwzględnionych porządku obrad. 
Rozpatrzono osiem projektów. Wszystkie projekty uchwał przewidziane w porządku obrad 
zostały przez Radę przyjęte. Teksty wszystkich uchwał przyjętych na XLI sesji dostępne są                                 
w Biuletynie informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 



W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni poruszyli sprawy: 
przygotowania do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach 
Krajeńskich - pytano czy skompletowana została załoga oraz o ilość uczestników;  
uzupełnienia lampy oświetleniowej przy remizie strażackiej w Bobrówku oraz wykonania 
oświetlenia na cmentarzu w Bobrówku;  rozbudowy cmentarza komunalnego w Strzelcach 
Krajeńskich; możliwości obniżenia opłat w związku z pochówkiem i wjazdem na cmentarz 
komunalny w Strzelcach Krajeńskich w soboty; przedstawienia przez Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej wykazu ulic sprzątanych w mieście oraz sprawę zamieszczenia na 
dworcu PKP w Zwierzynie informacji telefonicznej z podaniem numerów telefonów 
kontaktowych do informacji PKP. Do Wicestarosty Strzelecko-Drezdenckiego zgłoszony został 
wniosek o posprzątanie ulicy Alei Piastów. 

Na zapytania, wnioski i interpelacje  radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder  
i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka prezes PGK Grzegorz Rakiej i Wicestarosta Bogusław 
Kierus.   

Sesja została zamknięta o godz. 17:25 po wyczerpaniu porządku obrad.  
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


