Informacja z IV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady
Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego Marek Halasz, Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki
Bogusław Kierus, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca Burmistrza
Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam Skrocki,
dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych: pan Władysław Dajczak, pan Zbigniew Pytel, pan
Marian Ambrożuk, pan Sergiusz Paszkiewicz oraz p.o. Redaktor Naczelny Ziemi Strzeleckiej
pan Eryk Szurko, a także kierownicy referatów Urzędu Miejskiego.
Po przyjęciu porządku obrad Rada Miejska wysłuchała sprawozdania Burmistrza
Strzelec Krajeńskich z działalności międzysesyjnej tj. za okres od 29 grudnia 2014 r. do
30 stycznia 2015roku, które Rada przyjęła do wiadomości bez uwag i zapytań.
W kolejnych punktach obrad Miejska rozpatrzyła sprawozdania z działalności za 2014
rok złożone przez: p.o. Redaktora Naczelnego Gazety samorządowej „Ziemia Strzelecka”;
Dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej z realizacji zadań statutowych oraz informację
Burmistrza z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za
2014 rok. W zakresie przedstawionych sprawozdań radni na sesji nie prowadzili dyskusji.
Następnie Rada Miejska wysłuchała sprawozdań dotyczących opinii i wniosków
wypracowanych na przedsesyjnych posiedzeniach przez Komisję Budżetową i Komisję Spraw
Społecznych, które przedstawili przewodniczący Komisji.
Dalsza część sesji dotyczyła uchwalenia zmian do uchwały budżetowej na rok 2015.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnika Gminy Adam Skrockiego, który
przedstawił autopoprawki Burmistrza wprowadzone do projektu oraz odczytał załącznik Nr 2
obejmujący wydatki ze wskazaniem nazwy zdań i zapisanych wysokości kwot. Skarbnik
poinformował, że Burmistrz wprowadził do projektu kwotę 40.000 zł wnioskowaną przez
radnych na komisjach z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracowni komputerowej
w Publicznym Gimnazjum.
Podczas dyskusji nad projektem wypłynęła sprawa zasadności planowanych
wydatków na wykonanie zadania pn.” „Aranżacja skweru wraz z fontanna przy Kolegiacie
w Strzelcach Krajeńskich – etap II”.
Radna Mirosława Niedźwiedź zgłosiła pod głosowanie wniosek o wycofanie
z projektu zmian budżetu kwoty 255.000 zł na aranżację skweru, a wpisanie tylko kwoty
120.000 zł. Wniosek uzasadniła koniecznością realizacji priorytetowych zadań jak rozbudowa
Szkoły Podstawowej czy uzbrojenie terenu Strefy Ekonomicznej. Udowadniała, że fontanna
to zbytek, na który gminy w tym momencie nie stać, a do tej pory nie wiedziała, że całość
zadania to kwota ponad 0,5 mln złotych. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że kwota 255.000 zł są to
środki niezbędne na dokończenie realizację I etapu, na który została już podpisana umowa
z wykonawcą w ubiegłym roku na kwotę 380.000 zł i odstąpienie od niej grozi dla Skarbnika
dyscypliną finansów publicznych. Kwota zapisana w projekcie uchwały w wysokości
255.000zł jest to kontynuacja zadania z roku ubiegłego, a roboty nie zostały wykonane
w roku ubiegłym z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac archeologicznych
nakazanych przez konserwatora zabytków. Kwota jaką Rada Miejska może bezpiecznie
wykreślić z projektu zmian budżetu na to zadanie, jest to 140.000 zł na etap II polegający na
zakupie i montażu urządzeń do fontanny, która zostanie wybudowana zgodnie z projektem
i zawartą umową z wykonawcą w I etapie.

Po udzielonych wyjaśnieniach radna M. Niedźwiedź sprecyzowała swój wniosek by
z tego zadania zdjąć kwotę 140.000 zł i pozostawić kwotę 255.000 zł na dokończenie I etapu.
Wniosek radnej został poddany pod głosowanie i przyjęty przez Radę Miejską
większością głosów wynikiem głosowania: 10 głosów za i 4 głosy przeciwne.
Po przyjęciu wniosku Skarbnik Gminy informował, że budżet musi się równoważyć
dlatego Rada Miejska winna podjąć drugą część poprawki do projektu uchwały, polegającą
na rozdysponowaniu tych zdjętych 140.000 zł i prosił aby środki te zostały przeznaczone na
zmniejszenie długu gminy.
Po tej informacji Skarbnika, w toku dalszej dyskusji radni zgłosili trzy równorzędne
wnioski z propozycjami wydatkowania kwoty 140.000 zł:
- radny Janusz Czernicki zaproponował aby wprowadzić do projektu budżetu nowe zadanie
dotyczące budowy ulicy Jana III Sobieskiego,
- radny Józef Waszak przychylił sie do zdania Pana Skarbnika i wystąpił z wnioskiem
o przeznaczanie tych pieniędzy na zmniejszenie długu gminy,
- radny Marek Adamus złożył propozycję by te pieniądze przeznaczyć na remont ulicy
Sienkiewicza i Północnej, ponieważ z tego zadania zdjęto kwotę ponad 70.000 zł.
Po dyskusji nad wnioskami oraz udzielonymi wyjaśnieniami przez Burmistrza,
Wiceburmistrza i Skarbnika, a także po wysłuchaniu informacji Kierownika Referatu
Inwestycji i Rozwoju Gminy na temat przewidywanych kosztów budowy ulicy Jana III
Sobieskiego, gdzie kosztorys inwestorski na same roboty budowlane zakłada kwotę 181.228
zł brutto, Rada Miejska głosowała nad wszystkimi trzema zgłoszonymi wnioskami, według
kolejności ich zgłoszenia. Przyjęty został wniosek radnego Józefa Waszaka wynikiem
głosowania: 10 głosów za i 4 głosy przeciw. Pozostałe dwa wnioski zostały odrzucone
większością głosów.
Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały
wraz z autopoprawkami Burmistrza oraz przyjętymi przez Radę poprawkami z wniosku
radnej Mirosławy Niedźwiedź i z wniosku radnego Józefa Waszaka. Projekt uchwały został
przyjęty większością głosów wynikiem głosowania: 12 głosów za, 1 głos przeciwny i 1 głos
wstrzymujący się.
Podjęta uchwała wprowadziła zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę
2.058.313,12 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 158.715,79 zł, a
dochodów majątkowych o kwotę 1.907.598,12 zł oraz zwiększenie wydatków ogólnych
budżetu o 1.266.313,91 zł, w tym wydatków bieżących o 395.130,80 zł i wydatków
majątkowych 871.183,11 zł. Nadwyżkę budżetu w kwocie 940.000 zł wynikającą
z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczono na zmniejszenie przychodów budżetu,
w tym kwotę 800.000 zł na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków
budżetowych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu jednostki
wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i kwotę 140.000 zł na
zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu bankowego.
Drugi projekt uchwały rozpatrzony przez Radę Miejską na sesji dotyczył powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Rada Miejska przyjęła projekt większością głosów
wynikiem głosowania przy 13 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się i powołała Społeczną
Komisję Mieszkaniową w składzie: Marek Adamus, Bożena Mrożek, Agnieszka Mularczyk,
Jan Popielarski, Stanisława Zdanowicz. Zadaniem Komisji będzie opiniowanie wniosków
mieszkaniowych i tworzenie listy rodzin oczekujących na mieszkanie komunalne.
Na sesji Rada Miejska rozpatrzyła również dwa projekty zgłoszone przez Burmistrza
do porządku obrad na podstawie art. art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym. Pierwszy z nich dotyczył wydania przez Radę Miejską opinii do
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru
chronionego krajobrazu „Puszcza Barlinecka” w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Po analizie wykazu działek wykazanych w projekcie uchwały Sejmiku Województwa
Lubuskiego określających granice planu wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu,
stwierdzono brak zgodności ze stanem faktycznym, a mianowicie nieprawidłowości
w numeracji działek w związku z przeprowadzonymi podziałami nieruchomości w obrębie
miejscowości Danków i Przyłęg, gdzie powstały nowe numery nieruchomości, których projekt
nie uwzględnia na dzień jego opiniowania. Wobec powyższego Rada Miejska wydała
negatywną opinię do przedstawionego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego,
przyjmując jednogłośnie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie.
Drugi z projektów dotyczył zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzelce
Krajeńskie do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nawą „Pojezierze
Dobiegniewskie”. Wobec wygaśnięcia sprawowanej funkcji Burmistrza Strzelec Krajeńskich
przez Wiesława Sawickiego i objęciem funkcji przez Mateusza Federa, zaszła konieczność
zmiany w zakresie wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Strzelce Krajeńskie
w Stowarzyszeniu „Pojezierze Dobiegniewskie”.
Rada Miejska przyjęła projekt jednogłośnie wyznaczając Burmistrza Mateusza Federa
do reprezentowania Gminy Strzelce Krajeńskie w tym Stowarzyszeniu.
Teksty uchwał przyjętych na IV sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni poruszyli sprawy związane
z opieką zdrowotną i możliwościami pozyskania w gminie dodatkowo lekarza rodzinnego
oraz stomatologa; konieczności działań w celu wyasfaltowania drogi krajowej 22 na odcinku
gdzie jest zgoda konserwatora zabytków; petycji od mieszkańców ulicy ks. Jerzego
Popiełuszki, a także stanu technicznego nawierzchni ulicy Aleja Piastów.
Natomiast w punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, sołtysi poruszyli sprawy
zwiane ze stanem dróg i placów gminnych oraz oświetleniem ulicznym.
Na zgłoszone wnioski, interpelacje i zapytania odpowiedzi udzielili Burmistrz
i Wiceburmistrz.
Sesja została zamknięta o godz. 16:50 po wyczerpaniu porządku obrad.
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