
Informacja z IX  sesji Rady Miejskiej 
 
29 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się IX sesja 

zwyczajna Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. 
W sesji uczestniczyło 15 radnych, w tym radny elekt Marcin Dźwigalski, który uzyskał 

mandat w wyborach ponownych odbytych 21 czerwca 2015 roku. Bezpośrednio po otwarciu 
sesji odbyła się ceremonia zaślubienia radnego Marcina Dźwigalskiego, który złożył 
ślubowanie i objął mandat radnego  w okręgu Nr 9. 

Po ceremonii ślubowania  władze gminy uhonorowały dwóch młodych kolarzy  
wychowanka Klubu POM Strzelce: Michała Palutę, który obecnie trenuje w CCC Sprandi 
Polkowice i zdobył złoty medal MP w kategorii Orlik ze startu wspólnego  oraz  brązowy 
medal w jeździe indywidualnej na czas.  Drugi wyróżniony to zawodnik LKS POM  Damian 
Sławek, który w kategorii junior zdobył brązowy medal w jeździe ze startu wspólnego 
juniorów. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali podziękowania, listy gratulacyjne i drobne 
prezenty rękodzielnicze. 
 Następnie Rada Miejska ustaliła porządek obrad, z którego na wniosek Burmistrza 
Mateusza Federa wycofany został punkt dotyczący przeprowadzenia diagnozy obszaru przez 
Lokalną Grupę Działania „Pojezierze  Dobiegniewskie”. Burmistrz wyjaśnił, że z przyczyn 
zdrowotnych nie mógł na dzisiejsza sesję przybyć przedstawiciel LGD by diagnozę tę 
przeprowadzić. Natomiast  na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Grochali 
porządek obrad został rozszerzony o punkt  7a dotyczący przedstawienia opinii i wniosków 
stałych komisji  z posiedzeń międzysesyjnych.  
 Po ustaleniu porządku sesji Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza Strzelec 
Krajeńskich  z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od  28 maja  do 29 czerwca 2015 r. 
Burmistrz przedstawił zawansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, sprawy związane                    
z realizacją zadań gminy oraz dane odnośnie zbycia mienia gminy. Podczas dyskusji 
Burmistrza odpowiedział na zapytania radnych:  Mirosławy Niedźwiedź dotyczące wniosków 
po przeprowadzeniu wizytacji lokalnej oczyszczalni ścieków podbarlineckiej wsi oraz radnej 
Bożeny Mrożek dotyczące wykonania remontu schodów w PSP Wielisławice. 
  W kolejnej części obrad Rada Miejska rozpatrzyła informację z działalności oraz 
uzyskanego wyniku finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za 2014 rok oraz 
informację Burmistrza określającą stan przygotowania Gminy do sezonu turystycznego. 
 Szerszej dyskusji w tych tematach radni na sesji  nie prowadzili. 
 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Rada Miejska rozpatrzyła 7 projektów uchwał 
i wszystkie przedłożone projekty zostały przyjęte w głosowaniu jawnym.  

Przyjęta została uchwała dokonująca zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Na 
sesji radni otrzymali znowelizowaną wersję projektu, obejmującą zapisy wynikające                                  
z wprowadzonych przez Burmistrza autopoprawek w stosunku do projektu, który 
przedstawiony był radnym na komisjach. W formie autopoprawki na wniosek Komisji 
Budżetowej do budżetu wprowadzona została kwota 170.000 zł na kontynuację budowy 
boksów garażowych w OSP Bronowice  w kwocie 90.000 zł  oraz  w  OSP Lipie Góry 80.000 zł. 
Przed głosowaniem planowane zmiany budżetu przedstawił Skarbnik Gminy pan Adam 
Skrocki, a Burmistrz Mateusz Feder omówił planowane rzeczowe wykonanie poszczególnych 
zadań. Przyjęte do budżetu zmiany to zwiększenie dochodów o łączną kwotę 83.081,96 zł 
oraz zwiększenie wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 83.081,96 zł, a  po zmianach 
dokonanych na IX sesji plan dochodów budżetu zamyka się kwotą 49.964.910,09zł, 
natomiast plan wydatków kwotą 50.264.010,09zł. 



Kolejne uchwały podjęte na sesji dotyczyły uchwalenia dwóch programów 
związanych z pomocą społeczną tj. 3-letniego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Strzelce Krajeńskie na lata 2015-2017, w którym zawarto planowane działania do roku 2017 
w zakresie polityki prorodzinnej gminy i określono zadania dla tworzenia warunków do 
pełnego rozwoju i funkcjonowania rodziny poprzez wspomaganie jej we wszystkich fazach 
rozwoju, a szczególnie w sytuacjach trudnych życiowo. Drugi program to Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Strzelce Krajeńskie. Uchwalony program obejmuje na lata 2015 – 2019 i zakłada działania 
profilaktyczne, ochronne i doskonalące dotychczasowe działania jednostek i instytucji                     
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Następna uchwała, nad którą obradowano to wprowadzenie zmian do uchwały                         
w sprawie określenia zasad nabywania  i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Do tego projektu Komisje Rady Miejskiej 
zgłosiły dwa wnioski zmieniające odnośnie wysokości bonifikaty dla lokali komunalnych                    
w budynkach wybudowanych po 1945 roku, w których w ostatnich 5 latach nie był 
przeprowadzany remont. W przedstawionym przez Burmistrza projekcie została 
zaproponowana  bonifikata w wysokości 85%. W tej kwestii  Komisje zgłosiły następujące 
poprawki: Komisja Spraw Społecznych proponowała wysokość tej bonifikaty w wysokości 
„70%”, a Komisja Budżetowa w wysokości „80%”.Rada głosowała nad obydwoma wnioskami, 
pierwszy wniosek Komisji Spraw Społecznych został odrzucony większością głosów,                         
a wniosek Komisji Budżetowej głosowany był jako drugi i został przyjęty większością głosów. 
Pozostałe zapisy uchwały proponowane przez Burmistrza nie budziły kontrowersji  radnych                
i zostały przyjęte w takim kształcie jak proponował Burmistrz. Przyjęta uchwała określa, że  
dla budynków w mieście pobudowanych przed 1945 rokiem wysokość bonifikaty przy 
wykupie lokali wyniesie 90%, a na terenie wiejskim przy zbywaniu w lokalu lub budynku, 
w którym w okresie ostatnich 5 lat nie był przeprowadzony remont ze środków gminnych - 95%. 
Radni określili, że nowe, preferencyjne bonifikaty wykupu lokali mieszkalnych będą 
obowiązywały przez okres 2 lat. 

Uchwalony został również plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w miejscowości Długie na potrzeby inwestycji planowanych przez Ośrodek 
Kolonijny im. Brata Krystyna, między innymi na rozbudowę boisk sportowych oraz 
zamontowanie urządzeń energii odnawialnej na potrzeby Ośrodka Kolonijnego. 

Ponadto na sesji Rada powołała 3 osobowy zespół, który dokona oceny formalnej 
zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego  w Strzelcach Krajeńskich i Sądu 
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. wybieranych na kadencję  2016-2019 i przedstawi Radzie 
Miejskiej wydaną opinię na sesji, na której w głosowaniu tajnym dokonany zostanie wybór 
ławników spośród kandydatów zgłoszonych do 30 czerwca br. W skład Zespołu  powołano 
radnych: Marka Adamusa jako przewodniczącego  oraz członków w osobach: Robert 
Butkiewicz, Bożena Mrożek i Mirosława Niedźwiedź. 

Podjęta także została uchwał powołująca radnego Marcina Dźwigalskiego do pracy                
w Komisji Budżetowej. 

 Teksty  wszystkich uchwał przyjętych na IX 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, 

głos zabrali między innymi radna Mirosława Niedźwiedź zapytała o realizację zakresu 
rzeczowego zadań budżetu obywatelskiego na rok 2015 tj. bodowy placu zabaw, boiska wraz 



z ogrodzeniem przy Przedszkolu Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich oraz siłowni napowietrznej 
przez PSP Strzelce Krajeńskie. Informacji w tej kwestii udzielili: Dyrektor ZWO Zbigniew Pytel, 
Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka.  

Radna Bożena Mrożek dopytywała sprawie realizacji zadania polegającego na 
budowie chodnika w Brzozie. Tu odpowiedzi udzielił  Burmistrz Mateusz Feder. Również głos 
zabrał radny Józef Waszak w sprawie pocztu sztandarowego Rady Miejskiej. 

W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, sołtysi: Bronowic, Brzozy, Żabicka                 
i Sławna, zgłosili uwagi i wnioski związane z wykonywanymi remontami dróg gminnych                    
w sołectwach;  sołtys Dankowa wniosek o naprawę lampy oświetleniowej; sołtys Sławna 
wniosek w sprawie zabezpieczenia walącego się budynku gospodarczego, a sołtys Gardzka 
wniosek w sprawie odwodnienia terenu na ulicy Kościelnej w Gardzku. Na zgłoszone wnioski 
i zapytania sołtysów odpowiedzi udzielili: Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz Mateusz 
Karkoszka. 

Ostatnim punktem obrad były sprawy różne, w którym odbyła się szeroka i długa 
dyskusja na temat procedury składania wniosków oraz głosowania w sprawie wniosków do 
budżetu obywatelskiego na rok 2016. Mieszkanka Bronowic pani Barbara Skubiszewska 
wniosła  do Rady Miejskiej skargę na Przewodniczącą Komisji Budżetu Obywatelskiego radną 
Mirosławę Niedźwiedź, że nieprawnie wyprosiła ona delegację mieszkańców Bronowic ze 
spotkania dotyczącego oceny formalnej wniosków złożonych przez mieszkańców sołectwa 
Bronowice. Po udzieleniu wyjaśnień odnośnie postawionych zarzutów radna Mirosława 
Niedźwiedź oświadczyła, że rezygnuje z pracy w Komisji Budżetu Obywatelskiego. 
 Sesja została zamknięta o godz. 16:50 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


