Informacja z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
31 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XX zwyczajna
sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.
W sesji uczestniczyli radni w pełnym składzie osobowym, 9 sołtysów z terenu gminy
oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, 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 Warsztatu Terapii Zajęciowej Sergiusz Paszkiewicz, pełniąca
obowiązki Kierownika Celowego Związku Gmin SGO5 Malwina Jakimowicz i pełniąca
obowiązki głównego księgowego Związku SGO5 Anna Szanderska oraz Redaktor Naczelna
„Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska.
W sesji uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach
Krajeńskich tj. Naczelnik Wydziału Prewencji wraz z dzielnicowymi, a także mieszkańcy.
Sesja przebiegała według porządku obrad ustalonego przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej, który został przyjęty przez aklamację.
Bezpośrednio po ustaleniu porządku sesji Przewodniczący udzielił głosu Naczelnikowi
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich panu Dariuszowi
Haszczycowi, który przekazał zebranym informację o prowadzeniu przez Powiatową
Komendę Policji na terenie naszego powiatu konsultacji społecznych poświęconych
omówieniu zagrożeń oraz stanu bezpieczeństwa dzielnic, a także zwrócił się do sołtysów z
prośbą o zorganizowanie w sołectwach spotkań z mieszkańcami, w celu przeprowadzenia
konsultacji, w terminie dogodnym dla mieszkańców. Do udziału w tych spotkaniach zaprosił
również radnych z okręgów wyborczych danych sołectw. Poprosił aby informacje dotyczące
wyznaczenia terminu spotkań w ciągu tygodnia sołtysi przekazali do Komendy Powiatowej
Policji.
Następnie obradowano nad sprawozdaniami:
- Burmistrza Strzelec Krajeńskich z działalności międzysesyjnej,
- z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za rok 2015 wraz z informacją
o bieżącej działalności Związku,
- z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi
za 2015 rok,
- z realizacji zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w 2015 roku,

- z posiedzeń Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych w okresie międzysesyjnym.
Radni zgłosili kilka zapytań do przedstawicielek Celowego Związku Gmin SGO5
odnośnie kwoty zaległości wykazanej w sprawozdaniu i możliwościami poprawy zarówno
windykacji jak i egzekwowania obowiązku złożenia deklaracji przez osoby, które tego jeszcze
nie uczyniły. Odpowiedzi na zapytania radnych udzieliła p.o. Kierownika Biura Związku pani
Malwina Jakimowicz, a w sprawach finansowych p.o. Główna Księgowa Związku Anna
Szanderska. Podczas dyskusji radna Mirosława Niedźwiedź złożyła wniosek aby sesję majową
Związek przedstawił radnym informację dotyczącą ilości osób nie zadeklarowanych,
w rozbiciu na poszczególne miejscowości tj. na wioski i miasto Strzelce. Pani Kierownik
obiecała takie dane radnym przekazać.

Nad pozostałymi sprawozdaniami radni na sesji nie debatowali, przedstawione
sprawozdania przyjęli do wiadomości.
W kolejnej części obrad Rada Miejska rozpatrzyła cztery projekty uchwał skierowane
pod obrady Rady Miejskiej przez Burmistrza.
Przyjęto uchwałę zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016. Projekt uchwały
zreferował Skarbnik Gminy pan Adam Skrocki. Po omówieniu projektu, z uwzględnieniem
autopoprawek wniesionych do projektu odbyło się głosowanie, w wyniku którego radni
projekt przyjęli jednogłośnie. Przyjęta uchwała wprowadza zmniejszenie dochodów
budżetowych o kwotę 31.980,94 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę
525.493,74 zł. Do planu dochodów zostały wprowadzone przychody pochodzące z wolnych
środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych, a także niewykorzystane środki pozostające z roku ubiegłego
w kwocie 50.000 zł.
W zakresie wydatków wprowadzono między innymi zwiększenie o 60.000 zł na
remont chodników i 103.219 zł na prowadzenie prac publicznych, wyasygnowano kwotę
60.000 zł na zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miejskiego, zabezpieczono kwotę
120.000 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na modernizację Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków oraz zabezpieczono środki na pokrycie wkładu własnego do zakupu autobusu do
przewozu osób niepełnosprawnych.
Po zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na XX sesji, plan dochodów
budżetu gminy Strzelce Krajeńskie zamyka się kwotą 61.167.963,16 zł, a plan wydatków
kwotą 63.725.437,84 zł.
Kolejna z przyjętych uchwał wprowadza uregulowania w zakresie zwolnień
przedsiębiorców z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
Przyjęta regulacja zakłada udzielenie pomocy przedsiębiorcom podejmującym po raz
pierwszy działalność gospodarczą na terenie gminy związaną z nową inwestycją, tworzących
nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami. Pomoc udzielona przedsiębiorcom
polegać będzie głownie na zwolnieniu w całości z podatku od nieruchomości gruntów i
budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a stanowiących
własność przedsiębiorcy. Akt prawny ustanawiający pomoc dla lokalnych przedsiębiorców
Rada Miejska przyjęła jednogłośnie, a wejdzie on w życie po okresie vacatio legis, który
wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Również jednogłośnie Rada Miejska przyjęła program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
w 2016 roku. Łączna kwota jaką Rada Miejska zabezpieczyła w budżecie na realizację
Programu w 2016 roku wynosi 243.540 zł, z czego zasadnicza część wydatków jest
przeznaczona na zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku, planowana kwota wynosi
194.681 zł. Zabezpieczone środki będą także wykorzystane na pokrycie kosztów opieki
weterynaryjnej, kosztów wyłapywania i transportu zwierząt z terenu gminy do schroniska,
usypiania ślepych miotów i chorych zwierząt oraz dokarmiania wolno żyjących kotów.
Uchwałę tę radni podjęli jednogłośnie.
Kolejny akt ustanowiony na sesji dotyczy ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie na rok 2016. Rada Miejska jak co roku wyznaczyła na sezon 2016 jedno
kąpielisko tj. jezioro Lipie w miejscowości Długie i ustaliła sezon kąpielowy na okres od 24
czerwca do 31 sierpnia 2016 r. Zorganizowanie kąpieliska w Długiem uzyskało pozytywna
opinie wszystkich uprawnionych instytucji.

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych radni zgłosili szereg wniosków
i zapytań adresowych do Burmistrza, które dotyczyły: naprawy chodnika i schodków przy
ulicy Ogrodowej 1; rozwiązania problemu parkowania samochodu dostawczego przy sklepie
z używaną odzieżą przy ul. Chrobrego; realizacji listy przedsięwzięć Planu Inwestycyjnego
stanowiącego załącznik do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy do roku 2023
w zakresie remontu i przebudowy dróg gminnych oraz świetlic wiejskich; wykonania
remontu muszli koncertowej w parku miejskim.
Na zgłoszone wnioski i zapytania radnych odpowiedział Burmistrz Mateusz Feder
i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka.
W tym punkcie obrad Wicestarosta Strzelecko-Drezdencki Bogusław Kierus udzielił
informacji o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie przebudowy Alei Piastów. Wybrana
została oferta na kwotę 2.680.000 zł, a przetarg był ogłoszony na 3.020.000 zł. Takie
rozstrzygnięcie przetargu zmniejszy również koszty udziału w inwestycji przez naszą gminę.
W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów głos zabrał tylko sołtys Gardzka, który
zgłosił wniosek w sprawie niezzwłocznego wykonania remontu dachu oraz ściany
zewnętrznej obiektu świetlicy wiejskiej, ponieważ stan techniczny zagraża bezpieczeństwu
ludzi. Sołtys wyraził również negatywną opinię w sprawie wykonywanego obecnie remontu
odcinka ścieżki spacerowej przy jeziorze Górnym. Powiedział, że ta inwestycja jest
nietrafiona i sugerował, że polbruk lepiej rozebrać i wykorzystać w innym miejscu, a na tym
odcinku przy jeziorze wykonać ścieżkę szutrową, w takiej technologii jak dalsze odcinki
ścieżki wokół jeziora.
Na zgłoszone problemy odpowiedział Burmistrz Mateusz Feder. Informował, że
remont dachu nie mógł być do tej pory wykonany z uwagi na brak zgody jednego
z współwłaścicieli budynku, w którym mieści się świetlica wiejska. Natomiast odnośnie
remontowanej ścieżki przy jeziorze Górnym odpowiedział, że zmiana technologii na szutrową
wiąże się z wysokimi nakładami, których nie ma w budżecie, natomiast wykonany odcinek
z polbruku jest to stan zastany i gmina ma obowiązek wykonać bieżący remont i konserwację
dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników.
W punkcie obrad sprawy różne toczyła się długa dyskusja na temat funkcjonowania
świetlicy środowiskowej w Gardzku. Dyskusję wywołała obecna na sesji świetlicowa pani
Katarzyna Marek, która zarzuciła sołtysowi brak dostatecznej dbałości oraz utrudnianie by
zajęcia z dziećmi mogły być prowadzone, natomiast sołtys ripostował, że mieszkańcy nie
chcą tej świetlicy, ponieważ poziom zajęć świadczonych przez obecną świetlicową nie spełnia
ich oczekiwań i nie widzą sensu dalszego utrzymywania świetlicy środowiskowej, co wyrazili
w podjętej uchwale na zebraniu wiejskim.
Dyskusje tę przerwał Przewodniczący Rady Miejskiej mówiąc, że sesja nie jest
miejscem do rozstrzygania takich kwestii, a mieszkańcy winni te sprawy rozstrzygać
w sołectwie na zebraniach wiejskich.
Sesja została zamknięta o godz. 16:30 po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty
wszystkich uchwał przyjętych na XX sesji dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
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