Informacja z XIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
odbytej w dniu 28 października 2015 r.
28 października 2015 roku odbyła się XIV sesja zwyczajna Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich. Obrady zostały otwarte o godz. 15:00.
W sesji uczestniczyło 13 radnych,16 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście:
Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego pan Marek Halasz; Wicestarosta
Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus oraz radny Rady Powiatu Władysław Bortnowski,
Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej pan Władysław Dajczak, Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego pan
Zbigniew Pytel, Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani
Alina Lewandowska, Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury pan Eryk Szurko, Redaktor
Naczelny „Ziemi Strzeleckiej” pani Renata Tokarska.
Następnie Rada Miejska ustaliła porządek obrad, do którego bezwzględną
większością głosów Rada wprowadziła zmianę polegającą na wycofaniu pkt 6e tj. projektu
uchwały w sprawie opłaty targowej. Projekt tej uchwały Rada wycofała na wniosek Komisji
Budżetowej która uznała, że jest wiele niewiadomych i należy projekt przesunąć na następną
sesję, po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.
Ponadto na wniosek Burmistrza Mateusza Federa z porządku obrad został również
wycofany pkt 6g dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie, ponieważ projekt nie uzyskał pozytywnej
opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Porządek obrad wraz z wnioskami
zmieniającymi został przyjęty jednogłośnie.
Po przyjęciu porządku obrad Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza
z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 30 września 2015r. do 28 października
2015 r. W zakresie przedstawionego sprawozdania Rada nie prowadziła dyskusji,
przedstawione sprawozdanie radni przyjęli do wiadomości.
Po sprawozdaniu Burmistrza ogłoszona została 5 minutowa przerwa w obradach,
a po wznowieniu obrad Przewodniczący przywitał przybyłych na sesję najmłodszych
uczestników sesji tj. drużynę „Orlika Strzelce Krajeńskie” wraz z trenerem drużyny Maciejem
Kuśiem, uczestników VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP, którego finał krajowy odbył
się w Warszawie w dniach 14-17 października 2015r. i nasza drużyna zajęła zaszczytne
III miejsce.
Przewodniczący przedstawił skład drużyny: 1.Jakub Domaradzki, 2.Jakub Graffunder,
3.Mateusz Walczak, 4.Gracjan Kujawa, 5.Alan Kijora, 6.Kamil Kucięba, 7.Adam
Skomorowski, 8.Mateusz Waszkiewicz, 9.Piotr Śliwka, 10.Paweł Starczyński, trener drużyny
– Maciej Kuś.
Po tej prezentacji drużyna wraz z trenerem została uhonorowana gratulacjami,
podziękowaniami i drobnymi upominkami.
Kolejny punkt obrad dotyczył informacji z przebiegu realizacji remontów dróg
gminnych i chodników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2015 roku. Radni otrzymali
informację w formie pisemnej, analizowali na komisjach, w związku z czym na sesji nie
dyskutowano na ten temat jak również nie odczytywano informacji. Ogólna kwota
wydatkowanych środków na bieżące remonty dróg i chodników wyniosła od początku roku
kwotę 408.000 zł, oraz zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 1.700.000 zł.
Kolejna część obrad dotyczyła rozpatrzenia projektów uchwał przedstawionych przez
Burmistrza, które regulują poniższe zagadnienia:
1.Wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2015 rok. Radni głosowali nad
projektem uchwały wraz z wprowadzonymi przez Burmistrza autopoprawkami.
Podczas dyskusji radna Mirosława Niedźwiedź negatywnie odniosła się do
przedstawionej przez Burmistrza autopoprawki dotyczącej przeznaczenia kwoty 285.000 zł
na wykonanie remontu dachu na budynku Aleja Wolności 18, który został uszkodzony
podczas wichury 1 września br. i wymaga pilnego remontu jeszcze przed zimą. Radna
podkreśliła, że nie jest przeciwna by dach wyremontować, ale na Komisji Budżetowej pan
Burmistrz mówił, że nie będzie to wprowadzone na tej sesji, ponieważ jest zaplanowane

spotkanie z właścicielami lokali mieszkalnych po sesji w sprawie sfinansowania remontu.
Dlatego nie wiadomo jakie oni mają propozycje w tym zakresie, a my już dajemy pieniądze.
Burmistrz odniósł się do tego i powiedział, że udało się te środki znaleźć na ten dach, sprawa
jest bardzo pilna gdyż mieszkańcy są już zniecierpliwieni, a przetarg rozstrzygnięty.
Podkreślił, że dach musimy wykonać, gdyż jesteśmy właścicielami 8 lokali, natomiast
egzekwowanie wkładu od właścicieli to sprawa odrębna i będzie załatwiania zgodnie
z obowiązującym prawem. Ponadto w Urzędzie Miejskim sytuacja jest zawsze bardzo
dynamiczna, przychodzą mieszkańcy niemal codziennie z problemami i trzeba reagować
bezzwłocznie. Następna sesja będzie dopiero za miesiąc, a dach trzeba wykonywać już, bo
idzie zima. Radna ripostowała, że przecież można zwołać sesję nadzwyczajna np. 2
listopada, a tu wychodzi, ze radni znów są „stawiani pod ścianą” i muszą to przyjąć bo nie
maja wyboru zagłosować nad tą jedną pozycja a najwyżej „uwalić” całą uchwałę.
Ostatecznie radni nie zakwestionowali zaproponowanych przez Burmistrza zmian
w planie dochodów i wydatków wraz z wszystkimi przedstawionymi autopoprawkami i
uchwałę przyjęli większością głosów przy 11 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.
Przyjęte do budżetu zmiany to zwiększenie dochodów o łączną kwotę 170.216,50 zł oraz
zwiększenie wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 170.216,50 zł i jest to zwiększenie
wydatków bieżących. Po zmianach w budżecie wprowadzonych na XIV sesji ogólny plan
dochodów budżetu zamyka się kwotą 52.288.783,08 zł, natomiast plan wydatków kwotą
52.588.783,08 zł.
2. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok. Przyjęta uchwała w większości pozycji nie przewiduje ustalenia stawek podatku
w górnych kwotach określonych ustawowo, w związku z czym szacunkowy skutek finansowy
obniżenia stawek wynosić będzie 1.583.000 zł, natomiast wpływy do budżetu gminy w 2016
roku z tytułu wzrostu stawek o 1,74% wynosić będą 123.343 zł, a ogólna szacowana kwota
dochodów z tytułu podatku od nieruchomości szacowana jest na 7.229.865 zł. W niektórych
pozycjach zaproponowano wzrost jak np. podatku od gruntów pozostałych na terenie miasta
o 4 grosze, podatku od działalności gospodarczej o ok. 2%, a ogólnie proponowany wzrost
nie przekracza 2%. Radni projekt uchwały przyjęli większością głosów.
3. Dokonano zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych. Zakres zmiany uchwały wynika z wprowadzonych zmian prawnych,
które wprowadzają doprecyzowanie kategorii pojazdów posiadających trzy osie i więcej oraz
nową kategorię podatku od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia. Przyjęta
uchwała zmienia graniczny podział liczby miejsc, ale pozostawia wysokości podatku od
autobusów na poziomie niezmienionym. Pozostałe stawki podatku od środków
transportowych Rada Miejska przyjmując propozycję Burmistrza,
pozostawiła
na
niezmienionym poziomie obowiązującym w gminie od 2013 roku. Planowany dochód
budżetu gminy z tytułu podatku od środków transportowych wynosić będzie 550.000 zł.
4. Podjęto uchwałę uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
miejscowej w miejscowości Długie. Po analizie dochodów budżetu gminy z tytułu opłaty
miejscowej w Długiem na poziomie ok. 1700 zł, Burmistrz zaproponował odstąpienie od
pobierania tej opłaty, z uwagi na mały udział w ogólnych dochodach budżetu, a przy
jednoczesnej uciążliwości dla podatników i inkasentów, gdyż prawo daje możliwość
zrezygnowania z pobieranie tej opłaty.
5. Przyjęto akt prawny dotyczący „Aktualizacji programu usuwania wyrobów
azbestowych z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2015-2032”. Aktualizacja Programu
obejmuje: ponowną inwentaryzację, weryfikację obowiązujących aktów prawnych, oraz
weryfikację harmonogramu zadań przewidzianych do realizacji przez gminę. Przyjęcie
programu z aktualnymi danymi stanowić będzie podstawę do wystąpienia między innymi do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
celem pozyskania środków finansowych, które umożliwią dotowanie osób fizycznych
planujących usunięcie wyrobów zawierających azbest ze swoich nieruchomości. Dotacja
przeznaczona jest na zdemontowanie i utylizacja wyrobów azbestowych, natomiast nowe
pokrycie dachowe leży po stronie właściciela posesji. Jeżeli chodzi o podziemne sieci
wodociągowe zawierające azbest, to nie ma obowiązku ich usunięcia, pozostają one w ziemi

a obok wykonuje się nową sieć wodociągową. Ostateczny termin usunięcia wyrobów
azbestowych określony w Programie upływa w 2032 roku.
6. Wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na budowę przydomowych urządzeń związanych z ochroną wód na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie. Zakres zmian dotyczy dostosowania do aktualnych przepisów prawa
zagadnień związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na budowę i lokalizację
przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb. Obecnie oczyszczalnie o wydajności do 7,5m 3
oraz szamba o pojemności nie większej niż 10m3 nie wymagają pozwolenia na budowę,
a tylko zgłoszenia o zamiarze ich wykonania. Zmiana uchwały dostosowuje nasze prawo
miejscowe do obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
7.Przyjęto także uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia woli wspólnej realizacji w 2016
roku z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zadania inwestycyjnego dotyczącego
przebudowy drogi powiatowej Aleja Piastów w Strzelcach Krajeńskich. Uchwała ta da
delegacje dla Burmistrza do zawarcia stosownej umowy dotyczącej finansowania zadania.
Przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 2 314 832,60 zł kosztów kwalifikowanych,
w których udział Gminy Strzelce Krajeńskie wyniesie 20% i będzie nie większy niż kwota
453 864,52zł, którą określono w przyjętej uchwale.
Wszystkie teksty uchwał przyjętych na XIV sesji dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. Uchwały w randze aktów prawa
miejscowego wejdą w życie po upływie 14 dniu od dnia ich publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, przy czym uchwały określające wysokość stawek
podatków obowiązywać będą od 1 stycznia 2016 r. Uchwały nie będące aktami prawa
miejscowego weszły w życie z dniem ich podjęcia, czyli z dniem 28 października br.
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych poruszone były między innymi sprawy
związane: działaniami Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia stanu murów miejskich
w miejscach, gdzie wypadają kamienie; o możliwość odtworzenia przejścia w murach
miejskich z parku przy ul. Al. Wolności na ul. Południową; konieczności poprawy
bezpieczeństwa pieszych na chodniku obok Banku Spółdzielczego; odpowiedzi na pismo
w sprawie przekazania nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych w Brzozie oraz
o możliwość wydłużenia pracy Urzędu Miejskiego w jednym dniu tygodnia, aby umożliwić
mieszkańcom załatwienie spraw w godzinach popołudniowych.
Natomiast sołtysi obecni na sesji poruszyli sprawy związane z cmentarzami:
w Ogardach o otwarcie drugiej bramy i ustawienie tam pojemnika na śmieci, w Bobrówku
o załatanie dziury przy wjeździe na cmentarz i w Dankowie o wykoszenie terenu przy
cmentarzu, w celu udostępnienia miejsca do parkowania samochodów. Ponadto sołtys
Pielic pytała o postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia dla firmy, która
ma we wsi wydobywać kruszywo pytając jak będzie rozwiązany problem dróg dojazdowych.
Ponadto prosiła aby gmina zajęła się sprawą oznakowania numerów posesji we wsi.
Na poruszone sprawy odpowiedzi udzielili: Burmistrz Mateusz Feder, Prezes PGK
Władysław Dajczak oraz Wicestarosta Bogusław Kierus.
W punkcie obrad sprawy różne Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław
Kierus podziękował Samorządowi za przystąpienie do współfinansowania inwestycji
związanej z remontem Alei Piastów i omówił plany realizacja zadania. Natomiast radny Rady
Powiatu pan Władysław Bortnowski jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady
Powiatu przedstawił działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej Gminie.
Na zakończenie sesji Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko
odpowiadając na interpelację radnej M. Niedźwiedź z poprzedniej sesji w sprawie
wydatkowania pieniędzy przez SOK, przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizacji
budżetu Strzeleckiego Ośrodka Kultury w bieżącym roku, w porównaniu do roku 2015.
Opracowała
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko

