Strzelce Krajeńskie, 4 lipca 2016 r.
Informacja z XXIV sesji Rady Miejskiej
W dniu 01 lipca 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Bobrówku odbyła się XXIV
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
W sesji uczestniczyło 14 radnych, 12 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście:
przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego Marek Halasz, wicestarosta
Strzelecko-Drezdencki Bogusław Kierus, prezes PGK Grzegorz Rakiej i główna księgowa PGK
Anita Stokowska, dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego Zbigniew Pytel, zastępca
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Alina Lewandowska, kierownik
Celowego Związku Gmin SGO5 Malwina Jakimowicz, redaktor naczelna „Ziemi Strzeleckiej”
Renata Tokarska, dzielnicowy Komedy Powiatowej Policji Sebastian Michalski oraz
mieszkańcy Bobrówka w liczbie 3 osób.
Sesja przebiegała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej, który został przyjęty przez aklamację.
Po przywitaniu gości i ustaleniu porządku sesji radni wysłuchali sprawozdania
Burmistrza z działalności międzysesyjnej. Sprawozdanie radni przyjęli do wiadomości nie
prowadząc dyskusji.
W dalszej części sesji Rada Miejska rozpatrzyła informację z działalności oraz
uzyskanego wyniku finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Strzelcach Krajeńskich za 2015 rok oraz informację Burmistrza z przygotowania gminy do
sezonu turystycznego 2016., a także sprawozdań komisji stałych Rady Miejskiej z posiedzeń
międzysesyjnych. W przymiocie przedstawionych informacji radni nie dyskutowali.
Kolejna część obrad dotyczyła głosowania nad projektami uchwał, których
rozpatrzono pięć. Pierwszy z rozpatrywanych projektów dotyczył zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok. Projekt uchwały w zakresie planowych wydatków omówił Skarbnik
Gminy Adam Skrocki, który odczytywał nazwy zadań wraz z planowanymi kosztami ich
realizacji, natomiast Burmistrz Mateusz Feder przedstawił merytoryczne uzasadnienie oraz
plan rzeczowy poszczególnych wydatków.
Podczas dyskusji nad tym projektem Mirosława Niedźwiedź wyraziła negatywną
opinię do zapisanej kwoty 80.000 zł na zadanie pn. „OSP Lipie Góry - Budowa boksów
garażowych (wykonanie elewacji, pomieszczenia WC i socjalne). Powiedziała, że na
komisjach złożyła wniosek o wycofanie tej kwoty z projektu, jednak pan Burmistrz
podtrzymał decyzję i kwota została uwzględniona w przedstawionym dziś projekcie
z autopoprawkami Burmistrza. Argumentem radnej o wycofanie tej kwoty było to, że w 2013
roku Rada rozważała kwestię rozbudowy remizy i wnioskowane przez Burmistrza środki
przyznała w związku z przekazaną informacją, że proponowana kwota pozwoli zakończyć
etap rozbudowy i nie będzie dalszej rozbudowy i łożenia środków na to zadanie. Na dzień
dzisiejszy wydatkowane środki wyniosły już 260.000 zł a potrzeby ciągle rosną, tym bardziej,
że OSP Lipie Góry ma ambicję być w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i zaraz
zwróci się o pieniądze na zakup nowego wozu strażackiego. W związku z tym radna
ponowiła swój wniosek proponując by dołożyć tylko 40—50 tys. zł na samo ocieplenie
obiektu i zamiast ciągle „ładować” pieniądze w remizę Lipie Góry rozważyć budowę
niewielkiej świetlicy wiejskiej w Macharach. Radna poprosiła Przewodniczącego o przerwę
w obradach, aby radni mogli zgłoszony przez nią wniosek przedyskutować.
Przewodniczący Rady Miejskiej przychylił się wniosku radnej i ogłosił 15 minutową
przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad radna M. Niedźwiedź sformułowała wniosek o przekazanie
kwoty tylko 45.000 zł na ocieplenie obiektu, aby ściany nie przemarzały.

Nad wnioskiem odbyła się dyskusja. Przewodniczący Rady Miejskiej początkowo
chciał wniosek przegłosować, jednak po wyrażeniu obawy przez Skarbnika nad skutkiem
prawnym przegłosowanego wniosku, Przewodniczy wycofał się z poddania wniosku pod
głosowanie, powołując się na opinię prawną radcy Urzędu Miejskiego Tomasza
Wojcieszyńskiego w zakresie głosowania poprawek do uchwał na sesji. Skarbnik Gminy
podkreślił, że zgodnie z wykładnią prawną i orzecznictwem sądowym tylko Burmistrz jako
organ gminy ma kompetencje do wprowadzania zmian w uchwale budżetowej
i proponowania Radzie takich zmian, zatem Rada winna głosować nad całościowym
projektem jako najdalej idącym wnioskiem Burmistrza, a w przypadku jego odrzucenia
Burmistrz może wystąpić z autopoprawką o zmianę zapisanej w projekcie kwoty.
Radni dyskutowali nad zasadnością wniosku wyrażając swoje opinie, a po wniosku
formalnym radnego Janusza Jarząbka o przegłosowanie całego projektu uchwały, odbyło się
głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały z autopoprawkami Burmistrza. Projekt
uchwały radni podjęli większością głosów wynikiem głosowania: 8 głosów za i 6 głosów
przeciwnych, w głosowaniu uczestniczyło 14 radnych.
Przyjęta uchwała wprowadza zmiany w zakresie dochodów, przychodów i wydatków
budżetu gminy, a także zmiany klasyfikacji budżetowej. Przyjęte do budżetu zmiany to
zwiększenie dochodów o łączną kwotę 43.680,78 zł, zmniejszenie wydatków budżetu gminy
o łączną kwotę 456.319,22 zł oraz przeznaczenie nadwyżki w kwocie 500.000 zł wynikającej
z rozliczenia dochodów i wydatków, na zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu
długoterminowego w wysokości 500.000 zł. Po zmianach przyjętych na XXIV sesji plan
dochodów budżetu gminy zamyka się kwotą 63.160.492,68 zł, plan wydatków kwotą
65.409.355,44 zł, przychody ogółem w kwocie 5.653.862,76 zł a rozchody budżetu ogółem
3.405.000 zł na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów.
Następnie odbyły się kolejne głosowania nad pozostałymi projektami uchwał, zgodnie
z porządkiem sesji i wszystkie cztery projekty Rada przyjęła jednogłośnie, przy głosujących
14 radnych.
Podczas tych głosowań przyjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w wysokości 4.905.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu
budżetowego w 2016 roku w wysokości 1.500.000 zł, a kwoty 3.405.000 zł na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Ze środków kredytu Gmina planuje
sfinansowanie udziału własnego w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w oparciu
o fundusze unijne, współfinansowanych z budżetu państwa oraz wydatki na zakupy
inwestycyjne zapisane w uchwale budżetowej.
Następnie przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia dla Powiatu StrzeleckoDrezdenckiego dotacji w kwocie 405.301,34 zł z przeznaczeniem na zadanie „ Przebudowa
drogi nr 12366F II etap odcinek Aleja Piastów w Strzelcach Kraj.”, w związku z realizacją
zadania, a kwota tej dotacji została zapisana w uchwale budżetowej gminy na 2016 r.
Kolejna uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
w Gminie Strzelce Krajeńskie, który został dostosowany do obecnie obowiązującego prawa.
Ostatnią z głosowanych uchwał była uchwała dotycząca uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego położonego w rejonie ul. Gorzowskiej przy zachodniej
granicy miasta Strzelce Krajeńskie tj. dla terenów objętych specjalną strefą ekonomiczną
z przeznaczeniem terenu pod funkcje przemysłowe i usługowe wraz z infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną.
Teksty wszystkich uchwał przyjętych na XXIV sesji dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w menu przedmiotowe: zakładka
„rada miejska”- zakładka „projekty uchwał”.
W punkcie sesji przewidzianym na zgłaszanie wniosków i interpelacji przez radnych,
radny Józef Waszak zgłosił wniosek do dzielnicowego KPP w sprawie podjęcia działań
w związku z parkowaniem samochodów na odcinku drogi dojazdowej do Ośrodka Kadet, co

powoduje uniemożliwienie dojazdu do Ośrodka i toruje ruch tą drogą. Dzielnicowy
odpowiedział, że KPP jest znana ta sytuacja i w tej kwestii są podejmowane bieżące działania
policji.
Radna Bożena Mrożek pytała zastępcę kierownika MG Ośrodka Pomocy Społecznej
o zakres obowiązków osób delegowanych przez MG OPS do prac porządkowych na terenie
sołectw. Drugie zapytanie skierowała do Burmistrza a dotyczyło legalizacji fermy indycząt
w Sławnie.
Na pierwsze zapytanie odpowiedziała pani Alina Lewandowska informując, że osoby
te winny wykonywać prace porządkowe w sołectwie wskazane przez sołtysa i tylko na
mieniu gminnym. Natomiast Burmistrz Mateusz Feder informował, że w sprawie nielegalnej
fermy poszło odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, sołtys Bobrówka Jerzy Cichocki zapytał
w sprawie realizacji wniosku sołectwa o wykonanie cięć korekcyjnych topoli rosnących wokół
stadionu w Bobrówku, ponieważ spadające gałęzie stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa
osób przebywających na stadionie.
Burmistrz Mateusz Feder odpowiedział, że wniosek został skierowany do właściwego
Referatu Urzędu Miejskiego i została wszczęta procedura o uzyskanie niezbędnych
pozwoleń na wykonanie cięć korekcyjnych tego drzewostanu.
Ostatnim punktem obrad były sprawy różne. Tu radna Mirosława Niedźwiedź pytała
Wicestarostę Strzelecko-Drezdenckiego jak będzie zapewniony wyjazd dla mieszkańców
ulicy Polnej i Nowej podczas wykonywania prac remontowych na Alei Piastów na tym
odcinku.
Wicestarosta Bogusław Kierus odpowiedział, że organizacja ruchu została
zatwierdzona i wykonawca jest zobowiązany taki wyjazd mieszkańcom zapewnić po
materiale, jaki w danym momencie jest na placu budowy, a w ciągu dnia wykonawca może
zamknąć tylko 30 metrowy odcinek drogi.
Mieszkaniec Bobrówka Czesław Ulański zgłosił dwa problemy. Zapytał prezesa PGK
czy w Bobrówku jest planowana wymiana azbestowej sieci wodociągowej i kiedy. Natomiast
pod adresem przedstawicieli Powiatu wnosił o wykonanie remontu chodników przy drogach
powiatowych w obrębie Bobrówka.
Na zapytania odnośnie wymiany sieci wodociągowej odpowiedział prezes Grzegorz
Rakiej informując, że został uchwalony przez Radę Miejską Wieloletni plan rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy i na
najbliższe lata tj. do roku 2020 nie jest przewidziana inwestycja dotycząca wymiany sieci
w Bobrówku.
Natomiast Wicestarosta Bogusław Kierus poinformował, że chodniki są remontowane
sukcesywnie odcinkami w różnych sołectwach, w miarę posiadanych przez powiat środków,
bo są tu duże potrzeby a zaległości w realizacji od wielu lat.
Sesja została zamknięta o godz. 16:40 po wyczerpaniu porządku obrad.
Opracowała
Krystyna Łazarewicz -Ćwirko

