Informacja z XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
21 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXI
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
W sesji na stan ogólny 15, uczestniczyło 11 radnych, 12 spośród 23 sołtysów z terenu
gminy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca
Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam
Skrocki, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor Zespołu
Wychowawczo-Oświatowego Zbigniew Pytel, Kierownik Centrum Integracji Społecznej
w Strzelcach Krajeńskich Agnieszka Podstępska-Nieroda, przedstawiciele mediów lokalnych,
a także dzielnicowi Komedy Powiatowej Policji i mieszkańcy.
Porządek obrad na wniosek Burmistrza Mateusza Federa Rada Miejska rozszerzyła
o punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu
Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”.
Pierwsza część obrad dotyczyła rozpatrzenia sprawozdań i informacji uwzględnionych
w porządku sesji, tj.:
- sprawozdania Burmistrza Strzelec Krajeńskich z działalności międzysesyjnej,
- sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie,
- informacji z zawartego porozumienia z Fundacją na rzecz Rozwoju Zasobów Ziemi
Dobiegniewskiej dotyczącego współpracy w obszarze reintegracji społecznej i zawodowej
w Gminie Strzelce Krajeńskie.
- informacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie
„Planu inwestycyjno-remontowego komunalnych zasobów mieszkaniowych na 2016 rok” .
- sprawozdań z posiedzeń Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych w okresie
międzysesyjnym.
W przedmiocie sprawozdania Burmistrza radna Mirosława Niedźwiedź dopytywała
w sprawie zmiany firmy do świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych, czy umowa
z firmą TEW została rozwiązana i czy to dobrze dla naszej gminy, że taka zmiana nastąpiła.
Szczegółowe informacje w tym temacie przekazał Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka,
który reprezentuje naszą Gminę we władzach Celowego Związku SGO5. Poinformował, że
zmiana operatora nastąpiła wewnętrznie, gdyż TEW wziął podwykonawcę. Zdaniem
Wiceburmistrza zmiana będzie korzystna z tego względu, że odpady będą wywożone do ZUO
Mnichy a nie jak dotąd w Gorzowie Wlkp. co obniży koszty. Dla mieszkańców nie nastąpią
w związku z tym żadne zmiany cenowe, nie będzie też wymiany pojemników.
W przedmiocie pozostałych informacji i sprawozdań radni nie zgłosili żadnych
zapytań.
Druga część sesji dotyczyła uchwalenia aktów prawnych skierowanych pod obrady
Rady Miejskiej przez Burmistrza. Rada Miejska rozpatrzyła poniższe akty prawne.
1.Przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2016. Projekt uchwały
zreferował Skarbnik Gminy Adam Skrocki omawiając plan wydatków wraz z autopoprawkami
Burmistrza, wprowadzonymi po skierowaniu projektu do radnych. Główny wydatek
wprowadzony do uchwały budżetowej to kwota 395.159,88 zł na modernizację
mieszkaniowych zasobów komunalnych administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe
oraz kwota 160.801,75 zł na modernizację zasobów komunalnych stanowiących mienie

gminy. Nad przedstawionym projektem uchwały radni nie prowadzili dyskusji, uchwałę
podjęli jednogłośnie. Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów budżetowych o łączną
kwotę 531.722,68 zł, oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 723.110,76 zł. Po
zmianach wprowadzonych na XXI sesji plan dochodów budżetu zmyka się ogólną kwotą
61.935.354,94 zł, a plan wydatków ogółem kwotą 64.684.217,70 zł.
2. Przyjęto Strategie Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie do roku
2023. Przyjęty dokument wskazuje kierunki działania dla Burmistrza i dla Rady i będzie
stanowić podstawowy dokument przy składaniu przez Gminę wniosków o dofinansowanie
zadań ze środków zewnętrznych. Uchwałę tę radni przyjęli jednogłośnie.
3. Uchwalono Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodnych i Urządzeń
Kanalizacyjnych na lata 2016-2020 dla Gminy Strzelce Krajeńskie. Plan został opracowany
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i zawiera szczegółowe zadania w zakresie
modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych na lata 2016-2020 wraz ze wskazaniem
źródeł finansowania.
Na sesji radni nie dyskutowali nad przedstawionym projektem, ponieważ był
szczegółowo analizowany na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w marciu
i kwietniu br. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała projekt Zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Buki Zdroiskie”. Uchwałę w tej sprawie podjęto
jednogłośnie.
W dalszej części obrad nastąpiło zgłaszanie wniosków i interpelacji radnych.
Poruszono sprawy: radny Dariusz Sobczak poinformował, że wystąpił z wnioskiem do
Starostwa o wybudowanie chodnika w Lubiczu przy drodze powiatowej. Powiedział, że w
złożonym wniosku poinformował Starostę, że będzie się starał przekonać Burmistrza i Radę
do współfinansowania tego przedsięwzięcia, ponieważ brak chodnika stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Radna Bożena Mrożek zapytała Kierowniczkę Centrum Integracji Społecznej o ilość
zatrudnionych osób oraz o pozyskane fundusze na zakup sprzętu do świadczenia usług.
Radna Mirosława Niedźwiedź prosiła o ujednolicenie procedur związanych
z dostarczaniem odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Strzelcach, ponieważ przy wjeździe żądane jest do okazanie
deklaracji lub pokwitowania wpłaty za odpady, co jest utrudnieniem dla mieszkańców.
Na poruszone problemy odpowiedzi udzieli Burmistrz Mateusz Feder, a na zapytanie
radnej Bożeny Mrożek Kierowniczka Centrum Integracji Społecznej pani Agnieszka
Podstępska-Nieroda.
Następny punkt sesji przewidywał zgłaszanie wniosków i zapytań przez sołtysów, ale
nikt z sołtysów nie zabrał głosu.
W kolejnym punkcie sesji przewidzianym dla spraw różnych, Przewodniczący Rady
Miejskiej udzielił głosu mieszkańcowi Przyłęgu panu Józefowi Tyszkiewiczowi, który
przedstawił swoje negatywne stanowisko dotyczące planów budowy oczyszczalni ścieków
dla wsi Przyłęg na działce nr 84/5. Wyraził opinię, że jest to za blisko od zamieszkałych
posesji, bo od posesji pani Dolat w odległości zaledwie 62 m, natomiast od okien jego
sypialni w odległości 136 m. Informował, że sprawa planu budowy oczyszczalni podzieliły
wieś, bo są zwolennicy i przeciwnicy tej inwestycji. Zarzucił, że obecny Burmistrz pomimo
zapewnień, że nic nie będzie się działo bez zgody mieszkańców, prowadzi działania w
kierunku tej inwestycji nie informując mieszkańców, a ponadto nie podjął kroków w celu

zmiany lokalizacji oczyszczalni na gruntach leśnych, o co wnioskował on i część
mieszkańców. Mówił, że mieszkańcy boją się smrodu, a taki na pewno będzie, tu powołał się
na przykład istniejącej oczyszczalni w Środzie Śląskiej. Mówił również o tym, że projektanci
podczas wykonywania prac projektowych zniszczyli paliki graniczne jego nieruchomości
bezpośrednio przylegającej do działki, na której ma być budowana oczyszczalnia,
domniemywa, że naruszono granice jego własności, co będzie jeszcze wyjaśniał.
Zapowiedział także, że po wybudowaniu oczyszczalni będzie się procesował z gminą
o odszkodowanie w związku ze spadkiem wartości nieruchomości, której jest właścicielem,
ponieważ nastąpi tutaj ewidentny związek przyczynowy. Poinformował, że te wszystkie
wątpliwości poddaje pod rozwagę Rady Miejskiej, która powinna o tym wiedzieć, bo decyzje
wydaje organ, a nie Rada.
Do wypowiedzi pana Tyszkiewicza ustosunkował się Burmistrz Mateusz Feder
i podniósł trzy zasadnicze aspekty bu uporządkować fakty. Po pierwsze odbyły się dwukrotne
spotkania z mieszkańcami poświęcone wyłącznie tej inwestycji, a ponadto sprawa była
dodatkowo omawiana na zebraniu wiejskim, gdzie mieszkańcy wyrazili zgodę i uchwalono
kwotę dofinansowania na opracowanie dokumentacji. Po drugie Gmina wystosowała pismo
do Nadleśnictwa, były konsultacje z Regionalnym Dyrektorem w Szczecinie, któremu podlega
Nadleśnictwo Strzelce i jest odpowiedź, że nie ma możliwości zlokalizowania oczyszczalni na
gruntach leśnych. Trzeci aspekt to fakt, że w planach gminnych lokalizacja inwestycji w tym
miejscu jest zapisana od kilku lat i nie jest to decyzja obecnej Rady i Burmistrza. Ponadto
Burmistrz powiedział, że odnośnie wpływu inwestycji na środowisko wypowiedzą się
fachowcy i jeżeli stwierdzą, że oczyszczalnia nie może być zlokalizowana w planowanym
miejscu, to nie będzie tam wykonana.
W kwestii poruszonej przez pana Tyszkiewicza wypowiedział się również
Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka informując o możliwościach finansowania budowy
kanalizacji w Gminie Strzelce Krajeńskie. Również swoją opinie wyraziła radna Mirosława
Niedźwiedź, która podniosła kwestię tego, że mieszkańcy nie mają szamb i przy braku
kanalizacji wiosce grozi skażenie wody pitnej bakterią coli.
Sesja została zamknięta o godz. 16:10 po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty
wszystkich uchwał przyjętych na XXI sesji dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
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