Strzelce Krajeńskie, 16 lipca 2015 r.
Informacja z X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej
15 lipca 2015 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się
X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu rozpatrzenia dwóch projektów uchwał:
1) zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok,
2) zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
Krajeńskie.
Wniosek o zwołanie sesji Burmistrz uzasadnił pilną potrzebą zmiany w planie dochodów i
wydatków budżetu gminy na rok 2015, oraz koniecznością zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie wynikającą z przeniesienia planu wydatków
dotyczących wykonania dokumentacji na budowę wodociągu do miejscowości Buszów.
W uzasadnieniu Burmistrz uwzględnił również, że w związku z możliwością aplikowania w III
kwartale br. o środki na dofinansowanie remontu dróg na terenie wiejskim w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachodzi pilna potrzeba opracowania dokumentacji
budowlanych na ten cel. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Krajeńskich na
podstawie zawartego porozumienia złożył wniosek o przeznaczenie środków w wysokości
5.600 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy
Komendy w okresie letnim, między innymi na terenie Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego w Długiem.
W przedkładanym projekcie uwzględniono ponadto drobne zmiany w planie
dochodów i wydatków sołectw, wynikające z przedłożonych uchwał zebrań wiejskich, aby
sołectwa mogły już realizować zaplanowane zadania.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2015 rok omówił na sesji
Burmistrz Mateusz Feder i odpowiedział na zapytania radnych w zakresie przedstawionego
projektu. Uchwałę w wersji zaproponowanej przez Burmistrza radni po dyskusji przyjęli
jednogłośnie – w głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Przyjęta uchwała dokonuje zwiększenia dochodów budżetowych o 144.220,24 zł
i zwiększenia wydatków budżetowych o tę samą kwotę. Zmiany w uchwale dotyczyły min.
zabezpieczenia środków finansowych w wys. 60.000 zł na opracowanie dokumentacji
budowlanych na przebudowę dróg wiejskich, 5.500 zł na sfinansowanie budowy ogrodzenia
boiska w Ogardach, 5.600 zł na sfinansowanie służb ponadnormatywnych pełnionych przez
funkcjonariuszy komendy powiatowej policji w Strzelcach Krajeńskich, zwiększenia kwoty o
10.000 zł na zużycie energii elektrycznej na pompowniach ścieków, przeniesienia kwoty
9.600 zł z zadania „opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy oraz Programu
rewitalizacji” na zadania pn. „Opracowanie Studium Wykonalności Rozbudowy PSP w
Strzelcach Krajeńskich”.
Na sesji radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez Burmistrza zmiany do uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce
Krajeńskie.

Sesja została zamknięta o godz. 15:25 po wyczerpaniu porządku obrad. Uchwały
przejęte przez Radę Miejską na VII sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
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