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Informacja z obrad VIII  zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

 

29 maja 2015 roku odbyła się VIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Strzelcach 

Krajeńskich. Sesja została zwołana przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w trybie art. 20 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 25 ust 2 i § 20 ust. 2 Statutu Gminy  Strzelce 

Krajeńskie, a jej zasadniczym punktem obrad było rozpatrzenie przez Radę sprawozdania                 

z wykonania budżetu gminy za rok 2014 i podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium 

dla Burmistrzowa z tytułu wykonania budżetu. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych, 22 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni 

goście:  Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pan Władysław Dajczak, Dyrektor 

Zespołu Wychowawczo-Oświatowego pan Zbigniew Pytel, Kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej pan Marian Ambrożuk, Redaktor Naczelny „Ziemi Strzeleckiej” 

pani Renata Tokarska i Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy pani Kazimiera Czaja,  

Sesja przebiegała według porządku obrad ustalonego przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej. 

Na wstępnie sesji  Rada Miejska wysłuchała obszernego sprawozdania Burmistrza 

Strzelec Krajeńskich z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 27 marca 2015 r. do                        

28 maja 2015 r. Burmistrz przedstawił sprawozdanie w nowej formule, zawierające 

informacje z realizacji zadań inwestycyjnych i  ważniejszych spotkań dla rozwoju gminy,                    

z pominięciem  spotkań kulturalnych i okolicznościowych. Radni nie prowadzili dyskusji w 

zakresie przedstawionego sprawozdania.  

W części sprawozdawczo-informacyjnej Rada Miejska bez uwag rozpatrzyła 

następujące sprawozdania:  

- z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 na terenie Gminy Strzelce 

Krajeńskie, 

- Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Strzelce Krajeńskie za  rok 2014. 

- z realizacji  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Strzelce Krajeńskie  na lata 2013-2018,  na dzień 31 grudnia 2014r. 

-  z posiedzeń Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych w okresie międzysesyjnym. 

W kolejnej części  sesji obradowano  nad  rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy i sprawozdań finansowych za 2014 rok oraz  podjęciem uchwały w sprawie 

absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich  z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 

rok.  Przed głosowaniem uchwały nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska 

wysłuchała pozytywnej  opinii  o wykonaniu budżetu przedstawionej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Zielonej Górze, którą przedstawił Skarbnik Gminy pan Adam Skrocki,   

następnie opinii Komisji Rewizyjnej, która po pozytywnej ocenie wykonania budżetu 

wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mateuszowi 

Federowi, Opinie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji  Bożena Mrożek, 

w której wskazała między innymi, że: 

-  w sposób właściwy prowadzona jest polityka mająca na celu ściąganie zaległości                        

w podatkach od osób fizycznych i prawnych, co stwierdzono po wnikliwej analizie 

stosowanych procedur windykacyjnych wynikających z ordynacji podatkowej,  

- nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji uchwał organu stanowiącego za rok 

2014, 

- w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, wymagana jest 

konieczność stałego monitorowania wskaźnika zadłużenia gminy, zarówno w 2015 roku jak                

i w latach następnych, 
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- w planowaniu inwestycji, biorąc pod uwagę zasadność i celowość ich wykonania, 

uwzględnić już sporządzone plany, co zminimalizuje koszty planowanych przedsięwzięć. 

 Następnie pozytywne opinie komisji Rady Miejskiej o wykonaniu budżetu gminy za 

rok 2014  i sprawozdań finansowych przedstawili: Przewodniczący Komisji Budżetowej  Pan 

Robert Butkiewicz i Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Mirosława 

Niedźwiedź. 

Podczas dyskusji Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka przedstawił wykonanie budżetu 

w formie multimedialnej i omówił wskaźniki charakteryzujące budżet roku 2014 oraz 

przewidywane wskaźniki w latach następnych. 

Innych głosów podczas dyskusji nad sprawozdaniem  nie było, zatem przystąpiono 

do głosowania uchwał. Pierwszy głosowany był projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego gminy Strzelce Krajeńskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2014 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy głosujących                        

14 radnych. 

 Następnie odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium 

została przyjęta przez Radę jednogłośnie przy głosujących 14 radnych. Oznacza to, że Rada 

Miejska poparła stanowisko Komisji Rewizyjnej i pozostałych Komisji,  iż Burmistrz realizując 

zadania związane z wykonaniem budżetu w 2014 roku kierował się zasadą celowości, 

legalności i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi, a gospodarowanie 

budżetem było prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń radnych. 

 Po głosowaniu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Grochala w imieniu Rady 

Miejskiej złożył gratulacje i podziękowania Burmistrzowi, Wiceburmistrzowi                  

Skarbnikowi;  kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom Urzędu Miejskiego, tym 

wszystkim osobom, które przez cały rok pracowały  budżetowy dokładały starań i pracowały 

nad wykonaniem budżetu.  

W kolejnym punkcie obrad  Rada Miejska rozpatrzyła 10 projektów uchwał 

związanych z bieżącym wykonywaniem budżetu oraz bieżącą działalnością Gminy. Rada 

Miejska w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie wszystkie przedstawione przez 

Burmistrza projekty, bez poprawek i wniosków zmieniających. Podjęte uchwały regulują 

następujące sprawy: 

1) wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2015 rok. Przyjęte zmiany budżetu  

powodują zmniejszenie dochodów budżetowych o 99.909.71 zł oraz zmniejszenia wydatków 

budżetu o  tę samą kwotę. Po zmianach przyjętych na sesji budżet gminy na 2015 rok po 

stronie dochodów zamyka się kwotą 49.763.828,13 zł, a plan wydatków kwotą  

50.063.828,13 zł. Plan wydatków po zmianach szczegółowo omówili Burmistrz Mateusz 

Feder i Skarbnik Adama Skrocki. W czasie dyskusji nad projektem zmian uchwały radni 

dopytywali w sprawie poszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Strzelcach Krajeńskich, 

dyskutowano również na temat planowanej przez PGK akcji informacyjnej odnośnie likwidacji 

grobów zaniedbanych w celu odzysku miejsc do nowych pochówków; 

3) postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wysokości 3.690.000 zł                 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów                   

w wysokości  3.690.000 zł. Nad projektem na sesji radni nie dyskutowali. Skarbnik udzielił 

wyjaśnień, że  kredyt był zaplanowany przy uchwalaniu budżetu, gdyż tegoroczny budżet jest 

finansowany kredytem w takiej wysokości; 

4) radni zdecydowali o udzieleniu dotacji celowej w kwocie 25.000 zł na wykonanie remontu 

poszycia dachowego na kościele w Lubiczu, 
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5) podjęte zostały jednogłośnie  dwie uchwały dotyczące opracowania planów miejscowych 

dla terenów w Strzelcach Krajeńskich tj.  na poszerzenie terenu cmentarza komunalnego od 

strony ul. Przemysłowej o 0,27 ha oraz  opracowania planu miejscowego dla terenów o pow. 

16 ha na pod funkcje przemysłowe i usługowe w utworzonej strefie ekonomicznej. 

Opracowany plan  ma na celu utworzenie parcel pod przyszłych inwestorów; 

6) ustanowiono nowe zasady, na jakich sołtysom będzie przysługiwała dieta. Dieta sołtysa 

nie będzie uzależniona od obecności na sesji jak to było w poprzedniej regulacji prawnej, 

gdyż  zgodnie z przepisem ustawy o samorządzie gminnym, sołtys może uczestniczyć                  

w sesji rady gminy, ale nie musi. Ponadto tym aktem Rada postanowiła, że dla osób 

pełniących mandat radnego oraz jednocześnie wykonujących funkcję sołtysa, wypłacana 

będzie i dieta radnego, i dieta sołtysa. Dotychczasowe regulacje prawne w gminie stanowiły, 

iż takim osobom przysługuje jedna dieta korzystniejsza, a więc tylko dieta radnego. 

Ponadto Rada Miejska nadała nazwę nowej ulicy w Strzelcach Krajeńskich pn. ulica 

Księżycowa, położonej w rejonie ulic Słonecznej i Gwiaździstej, która stanowi ulicę  

dojazdową dla nieruchomości, które w przyszłości zostaną wybudowane na działkach 

budowlanych w tym rejonie.  

Wyznaczono także jezioro Lipie w miejscowości Długie jako kąpielisko w roku 2015. 

Pozostałe plaże w gminie tj. przy jeziorze Górnym w Strzelcach Krajeńskich, w Dankowie, 

Buszowie i Brzozie będą funkcjonowały jako miejsca do kąpieli, a więc nie będzie tam 

ratownika taka jak w wyznaczonym kąpielisku w Długiem. 

Teksty uchwał przyjętych przez Radę Miejską na VIII sesji oraz tekst sprawozdania                       

z wykonania budżetu gminy za 2014 rok dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni poruszyli poniższe sprawy:  

- do przedyskutowania na komisjach Rady Miejskiej radny Zbigniew Lepiato zgłosił 

propozycję  zamiany szkół tj. przeniesienia Gimnazjum Publicznego do budynku na ulicę 

Popiełuszki gdzie obecnie mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa, natomiast Szkołę 

Podstawową na ulicę Słowackiego, gdzie obecnie funkcjonuje Gimnazjum Publiczne. 

Zdaniem radnego takie rozwiązanie o ile byłoby możliwe odciąży budżet gminy od 

konieczności rozbudowy szkoły przy ul. Popiełuszki, 

- odtworzenia  przejścia w murach miejskich łączącego stare i nowe miasto w rejonie 

parkingu i parku przy Banku Spółdzielczym na wniosek mieszkańców zgłosiła radna Bożena 

Samerdak, 

- o wykonania odtworzenia ścieżki rowerowej ze Strzelce do Długiego wnioskował radny 

Mateusz Węgrzyn, 

- rozważenie możliwości zakupu działki  po byłym Bacutilu w celu poszerzenia cmentarza 

komunalnego zaproponował Przewodniczący Rady Krzysztof Grochala. 

 Na zgłoszone wnioski i inicjatywy wstępnie odpowiedzi udzielił Burmistrz Mateusz 

Feder.  

W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów głos zabrał sołtys Bobrówka, który 

poruszył  sprawę wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia                     

w Bobrówku oraz wykonania oświetlenia ulicznego na ulicy Spółdzielczej w Bobrówku. 

Burmistrz  informował, że to oświetlenie będzie niebawem wykonane, natomiast budowa 

pochylni jest zaplanowana w tegorocznym budżecie.  

Podczas obrad w punkcie sprawy różne, Dyrektor Zespołu Wychowawczego pan 

Zbigniew Pytel udzielił informacji na temat realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego pn: 

„Wymarzony bezpieczny plac zabaw – urządzenie boiska i ogrodzenie terenu” przy 

Przedszkolu Nr 2 w Strzelcach Krajeńskich (zaplanowana w budżecie kwota na to zadnie 
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wynosi 192.000 zł) oraz zadania pn. „Aktywna forma relaksu dla uczniów i mieszkańców 

(siłownia zewnętrznej) przy  PSP Strzelce”, planowana w budżecie  kwota wynosi 40.000 zł. 

Dyrektor poinformował, że po opracowaniu programów funkcjonalno-użytkowych  koszty tych 

zadań są znacznie wyższe niż oszacowane przez wnioskodawców projektów i zapisane                  

w uchwale budżetowej na 2015 rok i wnoszą: 330.000 zł  na zadanie dotyczące placu zabaw 

i 119.000 zł na urządzenie siłowni zewnętrznej. Dlatego też nie ma możliwości realizacji tych 

zadań w pełnym zakresie rzeczowym i w najbliższym czasie będzie zorganizowane 

spotkanie z wnioskodawcami projektów w celu przedyskutowania zmniejszenia zakresu 

rzeczowego by zmieścić się w zaplanowanych kwotach. 

Burmistrz Mateusz Feder dodał, że zwiększenie planu finansowego tych zadań 

byłoby nie w porządku w odniesieniu do projektów, które były złożone do Budżetu 

Obywatelskiego na 2015 rok, a nie uzyskały akceptacji i nie znalazły w budżecie gminy. 

Następnie Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki pan Bogusław Kierus przedstawił 

sprawę realizacji wspólnie z gminą inwestycji związanej z modernizacją Alei Piastów w 

Strzelcach Krajeńskich. Starostwo planuje, że zadanie będzie realizowane z 50% udziałem 

środków budżetu państwa, a pozostałe 50% wartości zadania sfinansowałby Starostwo w 

60% oraz Gmina Strzelce Krajeńskie w 40%. Ponadto po stronie Gminy byłoby wykonanie 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  wraz z siecią odwadniającą.  Koszt inwestycji planowany 

to ok. 1.200.000 zł i obejmuje nawierzchnię, chodniki wraz z budową ścieżki rowerowej             

w kierunku Sława oraz wykonanie nowego oświetlenia.  Koszty te dla Starostwa wyniosłyby 

360.000 zł, a dla Gminy 240.000 zł plus koszty infrastruktury podziemnej. Obecnie                             

w opracowaniu jest dokumentacja projektowa. Pan Wicestarosta informował, że projekt 

techniczny zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej i Burmistrzowi, jak również będzie 

wyłożony do uzgodnień dla mieszkańców i będą oni mogli wnieść swoje uwagi do 

zaproponowanych rozwiązań technicznych. Pan Wicestarosta podkreślił, że są to dopiero 

wstępnie koszty i wstępne propozycje do przedyskutowania z samorządem Gminy. 

Obrady zostały zamknięte o godzinie 18:15 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 

Opracowała  

Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


