Informacja z VI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
27 marca 2015 roku odbyła się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich.
W sesji uczestniczyło 15 radnych, 22 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście:
Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 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: Prezes PGK Władysław Dajczak,
Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego pan Zbigniew PDyrektor Strzeleckiego
Ośrodka Kultury pan Eryk Szurko oraz Redaktor Naczelny „Ziemi Strzeleckiej” i przedstawiciel
portalu Strzelce 24.
Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności ślubowanie wobec Rady Miejskiej
złożył radny Jana Sagan, który uzyskał mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 2
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich przeprowadzonych
1 marca 2015 r.
Po przyjęciu ślubowania Rada Miejska przystąpiła do ustalenia porządku obrad. Do
porządku sesji ustalonego przez Przewodniczącego, Rada na wniosek Wiceburmistrza
Mateusza Karkoszki rozszerzyła porządek sesji o projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet dla przewodniczących organów
wykonawczych jednostek pomocniczych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
Po przyjęciu porządku sesji Rada Miejska została zapoznana z poniższymi
sprawozdaniami:
- Burmistrza z działalności międzysesyjnej,
- z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za rok 2014,
- z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi
za 2014 rok.
- z posiedzeń Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych w okresie międzysesyjnym.
Radni szerzej dyskutowali w zakresie sprawozdania finansowego Celowego Związku
Gmin SGO5. Na sesji obecny był Kierownik Biura Związku pan Mirosław Tokarek, który
udzielił wyjaśnień i odpowiedział radnym i sołtysom na zapytania związane z organizacją
odbioru odpadów, cenami odbioru dla osób nieruchomości zamieszkałych i podmiotów
gospodarczych, planów działania Związku w najbliższym czasie, a także prowadzonymi
windykacjami należności pieniężnych oraz trybu aktualizacji deklaracji przez mieszkańców.
Na temat sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej, Programu
Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok, jak
i wniosków i opinii z posiedzeń przedsesyjnych Komisji, Rada Miejska nie prowadziła
dyskusji. Sprawozdania te radni przyjęli do wiadomości.
Po części sprawozdawczej Rada Miejska obradowała na temat uchwały zmieniającej
uchwałę budżetową na rok 2015. Projekt uchwały zreferował Skarbnik Gminy pan Adam
Skrocki. Po dyskusji odbyło się głosowanie nad przedstawionym przez Burmistrza projektem
uchwały, który został przyjęty jednogłośnie. Przyjęta uchwała wprowadza zwiększenie
dochodów budżetowych o kwotę 182.816,34 zł a wydatków budżetowych o kwotę
482.816,34 zł. Po zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na VI sesji, plan
ogólnych dochodów budżetu gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2015 zamyka się kwotą
48.827.180,11 zł, a plan ogólny wydatków kwotą 49.127.180,11 zł.
Kolejny projekt uchwały przyjęty na sesji dotyczył przeprowadzenia na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części
budżetu gminy na rok 2016.

Przedstawiony przez Burmistrza projekt uchwały wyodrębnia kwotę Budżetu
Obywatelskiego w roku 2016 w wysokości 600.000 zł i określa zasady propozycji projektów
zadań dla mieszkańców całej gminy. Projekt zakłada, że propozycje zadań do realizacji
składane będą w formie projektów z uwzględnieniem zasad określonych przez Radę
niniejszą uchwałą na określonych formularzach urzędowych, które zostaną zarejestrowane
wg kolejności wpływu w „Rejestrze projektów zadań do budżetu Obywatelskiego na rok
2016”. Weryfikację zgłoszonych projektów pod względem formalno-prawnym dokona
Zespół Konsultacyjny powołany przez Burmistrza z radnych, przedstawicieli organizacji
pozarządowych i Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego. W wyniku przeprowadzonej
weryfikacji Zespół sporządzi listy projektów, które zostaną ocenione przez mieszkańców w
drodze głosowania, którego zasady określa projekt niniejszej uchwały. Informacja o wynikach
głosowania zostanie podana do wiadomości w formie komunikatu prasowego dla mediów,
na stronie internetowej Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.
Nad przedstawionym projektem uchwały radni debatowali na posiedzeniach komisji
nie wnosząc do niego poprawek. Na sesji radni nie zgłosili wniosków i poprawek w zakresie
przedstawionego przez Burmistrza projektu uchwały, został przyjęty większością głosów
wynikiem głosowania: 14 głosów za i 1 głos przeciwny.
Na sesji Rada Miejska podjęła jednogłośnie uchwałę powołującą radnego Jana Sagana
do składu Komisji Budżetowej oraz uchwałę wprowadzającą zmianę wysokości diety
wpłacanej dla sołtysów sołectw gminy z kwoty 300 zł do kwoty 350 zł miesięcznie. Zmianę
wysokości diet dla sołtysów radni uchwalili również jednogłośnie.
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych radni zgłosili szereg wniosków
adresowych do Burmistrza, Starostwa Powiatowego oraz Prezesa Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej. Sprawy poruszane we wnioskach radnych dotyczyły głównie:
remontu dróg i chodników, wykonywania prac porządkowych na drogach i chodnikach,
zmiany organizacji ruchu w Strzelcach Krajeńskich w rejonie ulic Korczaka i Kościuszki,
oznakowania ulicy Ogrodowej, przebudowy skrzyżowania ulic Adama Asnyka i Sportowej,
przeprowadzenia kontroli szamb w Przyłęgu, zagospodarowania terenu po byłej oczyszczalni
ścieków w Brzozie, terminu wykonania kanalizacji w Przyłęgu i w Lubiczu, pozyskania
terenów od Starostwa w celu utworzenia drogi dojazdowej do ogródków działkowych od
strony ulicy Działkowców, a także urządzenia kąpieliska w Strzelcach wraz z wypożyczalną
drobnego sprzętu wodnego.
Na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder,
Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka, Przewodniczący Rady Powiatu StrzeleckoDrezdeneckiego Marek Halasz i Prezes PGK Władysław Dajczak.
Sołtysi w przewidzianym dla nich punkcie sesji pytali o sprawy: remontu dróg
w sołectwach, możliwości doświetlenia we wsiach, budowy sieci wodociągowej w Sidłowie
i Wielisławicach, sprzątania na terenie sołectw.
Na zgłoszone problemy sołtysów odpowiedział Burmistrz oraz Prezes
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Sesja została zamknięta o godz. 17:15 po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty
wszystkich uchwał przyjętych na VI sesji dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
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