
Informacja z XXIX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich  

odbytej w dniu 15 listopada 2016 r. 

 
15 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXIX 

zwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. Obrady zostały otwarte o godz. 
15:00.  

W sesji uczestniczyło 13 radnych, 11 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście: 
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-
Drezdenckiego Marek Halasz, 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, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk oraz Redaktor Naczelny „Ziemi Strzeleckiej” Renata 
Tokarska, a także mieszkańcy. 

Sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Grochala.                                   
Po otwarciu sesji i przywitaniu gości, Rada Miejska ustaliła porządek obrad, który został 
przyjęty przez aklamację, w kształcie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

W części sprawozdawczo-informacyjnej sesji Burmistrz Mateusz Feder przedstawił 
sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym w  przedziale czasowym od                                     
22 września 2016r. do 15 listopada 2016 r. 

W czasie dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem radny Marcin Dźwigalski 
dopytywał odnośnie realizowanej inwestycji  na ulicy Północnej i Zachodniej, czy ten 
pierwotny termin 25 listopada nie będzie zachowany i czy inwestycja nie jest zagrożona? 

Burmistrz odpowiedział, że termin zagrożony jest wtedy gdy inwestycja nie zostanie 
zakończona i rozliczona do końca tego roku. Prace przyspieszyły, firma ma podwykonawców, 
podpisane umowy z Eurowią na wylanie dywanika i szef firmy deklarował, że zakończy prace 
do końca roku. Z tytułu niedotrzymania pierwotnego terminu ustalonego umownie na                       
25 listopada będą naliczane kary umowne, za każdy dzień zwłoki.  

Innych pytań nie zgłoszono, sprawozdanie Burmistrza Rada przyjęła do wiadomości. 
Następnie Rada rozpatrzyła informacje: o stanie realizacji zadań oświatowych                             

w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok szkolny 2015/2016; informację o pobranych opłatach 
planistycznych oraz o zgłoszonych żądaniach o ustalenie odszkodowania z tytułu obniżenia 
wartości nieruchomości po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,  informację z przebiegu realizacji remontów dróg gminnych  i chodników na 
terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2016 oraz informację Powiatu Strzelecko-
Drezdenckiego z realizacji zawartego porozumienia z dnia 28.09.2012 r. dotyczącego 
prowadzenia przedszkola specjalnego w Strzelcach Krajeńskich za 2015 r. Ponadto Zastępca 
Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych 
przedstawili sprawozdania z odbytych posiedzeń międzysesyjnych.          

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

W kolejnym punkcie obrad Rada rozpatrzyła 6 projektów uchwał przedstawionych 
prze Burmistrza. 

Pierwszy z przyjętych projektów dotyczył zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. 
Na sesji głosowana była uchwała z autopoprawkami Burmistrza wprowadzonymi do projektu 
po jego przesłaniu radnym z zawiadomieniem o sesji.  Uchwałę wraz z autopoprawkami radni 
podjęli jednogłośnie. Przyjęte zmiany budżetu wprowadzają zwiększenie dochodów budżetu 
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gminy o kwotę 54.984,54 zł oraz wydatków budżetu o tę samą kwotę. Po zmianach 
przyjętych na XXIX sesji budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 
66.563.682 zł, a po stronie wydatków kwotą 68.812.545 zł. 

Następny z przyjętych projektów dotyczył uchylenia uchwały w sprawie opłaty od 
posiadania psów. W uzasadnieniu projektu Burmistrz informował, że praktyka poboru tej 
opłaty wskazuje na wiele trudności w prawidłowym ustaleniu osób zobowiązanych do jej 
zapłaty, powoduje wiele nieporozumień i napięć w kontaktach między organem 
podatkowym a mieszkańcami. Radni podzieli stanowisko Burmistrza i projekt przyjęli 
jednogłośnie. 

Kolejna z procedowanych uchwał dotyczyła przyjęcia „Projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce 
Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku. Projekt ten został opracowany na zlecenie Gminy 
przez firmę Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi i został 
pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami i w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. 
Opracowany Projekt założeń do planu zaopatrzenia  w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Strzelce Krajeńskie z perspektywą do 2030 roku przeszedł wszelkie 
procedury prawne i spełnia obowiązujące przepisy prawa. Posiadanie gminnego planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest obowiązkiem wynikającym                 
z ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów szczególnych. Projekt dokumentu został 
szczegółowo omówiony przez autora opracowania na posiedzeniu wspólnym komisji Rady 
Miejskiej w dniu 8 listopada br., zatem na sesji radni nie prowadzili dyskusji. Uchwałę                         
w sprawie przyjęcia tego projektu  radni przyjęli  jednogłośnie.  

Kolejny akt prawny uchwalony na sesji dotyczył programu współpracy Gminy Strzelce 
Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami w 2017  roku. Środki 
zapisane na realizację zadań określonych  w programie zostały zapisane w wysokości 476.000 
złotych. Akt ten radni przyjęli jednogłośnie, nie prowadząc na sesji  dyskusji.  

Następna z przyjętych uchwał dotyczyła zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół 
Wychowawczo-Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich, zmiany jej statutu oraz określenia 
jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych 
jednostce obsługującej, w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek 
organizacyjnych Gminy Strzelec Krajeńskie.  

Zgodnie z  nowelizacją ustawy   o samorządzie gminnym z dnia 25 czerwca 2015 roku 
wprowadzona została konieczność dostosowania w terminie do końca roku 2016, organizacji 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych 
do nowych przepisów. W związku z tym obecnemu Zespołowi Wychowawczo-Oświatowemu 
nadana została nazwa Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych w Strzelcach 
Krajeńskich i będzie ono obsługiwało  całokształt rachunkowości i sprawozdawczości oraz 
obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną wszystkich szkół  gminy oraz przedszkoli 
samorządowych Żłobka. Akt ten radni przyjęli jednogłośnie, będzie obowiązał od 1 stycznia 
2017 roku. 

Ostatnia z przyjętych uchwał dotyczyła wystąpienia z wnioskiem do Państwowej 
Komisji Wyborczej o wyrażenie zgody na dokonanie zmian w podziale na stałe obwody 
głosowania, ustalenia numeru i granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz 
zmian w opisie granic obwodów głosowania  w gminie Strzelce Krajeńskie.  Wniosek do PKW 
został skierowany na prośbę mieszkańców Ogard, którzy złożyli do Rady Miejskiej wniosek                
o wyłączenie sołectwa Ogardy z granic obwodu głosowania nr 8 z siedzibą obwodowej 
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komisji wyborczej w Tucznie i utworzenia nowego obwodu głosowania nr 11 z siedzibą 
obwodowej komisji wyborczej w Ogardach. Ponieważ przyjęty podział gminy na obwody 
głosowania w 2012 roku  na podstawie  Kodeksu wyborczego jest stały, ewentualne zmiany 
mogą być dokonane po wyrażeniu zgody przez Państwową Komisję Wyborczą i takim 
wnioskiem Rada Miejska zwróciła się do tego organu. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie 
wraz z autopoprawką wprowadzona na wniosek radnych, dotyczącą zmiany siedziby 
obwodowej komisji wyborczej Nr 6 ze świetlicy wiejskiej w Buszowie, na Publiczną Szkołę 
Podstawową w Wielisławicach.  

Kolejny punkt obrad było to zgłaszanie wniosków i interpelacje radnych.  
Radna Mirosława Niedźwiedź zgłosiła wniosek o przystąpienie przez Radę Miejską do 
nowelizacji aktu prawnego z 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania                            
i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli. Radna zaproponowała aby radni zajęli się tym 
tematem na posiedzeniach w styczniu. Ponadto radna zgłosiła interpelację dotyczącą 
kompleksu parkowo-pałacowego w Tucznie. 

Radna Bożena Mrożek  zapytała Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w sprawie  prac społecznie użytecznych w miesiącu grudniu.  

Radna Bożena Samerdak zapytała Burmistrza czy Urząd Miejski wystosował pismo do 
Narodowego Funduszu Zdrowia, o które wnioskowała na posiedzeniu komisji, dotyczące 
łączenia w jednym czasie prywatnej praktyki zawodowej lekarzy, którzy mają również 
podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.   

Radny Marcin Dźwigalski zapytał Burmistrza czy w naszej gminie znajdzie 
zastosowanie nowelizacja Prawa zmówień publicznych  z zasady in-house, czyli możliwości 
zlecania wykonywania niektórych zadań przez jednostki samorządowe podległym zakładom 
komunalnym.      

Natomiast radny Jan Sagan zgłosił wniosek o uprzątnięcia liści ze ścieżki rowerowej  
wokół jeziora Górnego. Zapytał o termin wykonania ostatniego etapu ścieżki rowerowo-
pieszej wokół jeziora Górnego oraz o efekty rozmów w sprawie wykonania ścieżki rowerowej  
w kierunku Zwierzyna. Radny zapytał również jaka będzie sieć szkół w naszej gminie po 
wdrożeniu reformy oświatowej, czy jest już taka wiedza i wnioskował aby tym tematem 
zajęła się również prasa lokalna, by poszła informacja dla zdezorientowanych mieszkańców. 
 Na zgłoszone zapytania, wnioski i interpelacje odpowiedzieli: Burmistrz, 
Wiceburmistrz i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Od godz. 15.50 na sesji gościł Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. W swoim 
wystąpieniu przedstawił działania jakie prowadził przez rok piastowania urzędu,  przedstawił 
możliwości rozwoju naszego województwa i kierunki prowadzonych działań mających na 
celu rozwój województwa lubuskiego. Omówił swoją współpracę z samorządami, w tym 
samorządem strzeleckim, a także prowadzone działania w celu sfinalizowania budowy 
obwodnicy Strzelce, która jest zagrożona, ponieważ zapisane na liście inwestycje 
infrastrukturalne nie mają pokrycia finansowanego w kwocie 90 mld złotych. 

 Pan Wojewoda przedstawił także dobrą wiadomość o umieszczeniu w Kontrakcie 
Terytorialnym projektu dotyczącego renowacji średniowiecznych murów obronnych, który 
złożył samorząd strzelecki i projekt ten uzyskał pozytywną opinię Wojewodę Lubuskiego,  
jako jednego z pięciu projektów, które znalazły się tej na liście.   

Pan Wojewoda odniósł się również do przygotowywanej przez rząd reformy 
oświatowej. Zapewnił, że reforma oświaty jest potrzebna głównie po to aby  przygotować 
uczniów do tej ogromnej konkurencji na rynku pracy i przygotowania polskiej młodzieży po 
liceach do studiów wyższych. Jest ona dobrze przygotowana, zabezpieczone są na to 
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odpowiednie środki w budżecie państwa, a także zabezpieczone jest wydanie podręczników 
na przyszły rok. Zadeklarował zorganizowanie spotkania wszystkich samorządów naszego 
województwa z panią Minister Edukacji, na które zaprosił samorząd strzelecki. Takie 
spotkanie będzie zorganizowane  w najbliższym czasie  w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Na zakończenie wystąpienia pan Wojewoda zadeklarował wszechstronną pomoc dla 
samorządu strzeleckiego i zaprosił do współpracy.  

W punkcie sesji sprawy różne wystąpiły przedstawicielki Stowarzyszenia Pomocy 
Zwierzętom w Strzelcach Krajeńskich „Arka dla Zwierząt”, które wniosły publiczny sprzeciw                      
i apelowały do radnych o odstąpienie od zamiaru zmiany schroniska dla zwierząt                                   
z dotychczasowego w  Jędrzejowie na schronisko w Białogardzie, które ich zdaniem  skazuje 
zwierzęta na zagładę. Przedstawiły wyliczenie, że pobierana opłata za psa przez to schronisko 
daje stawkę dzienną na utrzymanie psa kwocie 2.70 zł. Apelowały do radnych o rozważnie 
utworzenie powiatowego schroniska w porozumieniu z innymi gminami powiatu np.                            
z Drezdenkiem, a także o podjęcie działań w celu czipowania psów by umieścić je w bazie 
danych np. w zamian za zwolnienie z opłaty podatku od psa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zadeklarował, że wnioski Stowarzyszenia „Arka” radni 
przedyskutują na najbliższych  posiedzeniach komisji. 
 Sesja została zamknięta o godz. 16.50 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 

 

Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


