Informacja z XIX sesji Rady Miejskiej
25 lutego 2016 roku odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich.
W sesji na stan ustawowy 15, uczestniczyło 14 radnych, 15 sołtysów sołectw gminy
oraz zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca
Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam
Skrocki, dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych: Grzegorz Rakiej Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej; Monika Sikora Zastępca Dyrektora Zespołu WychowawczoOświatowego, Marian Ambrożuk Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz Redaktor Naczelni „Ziemi Strzeleckiej” pani
Renata Tokarska.
Porządek obrad Rada Miejska przyjęła przez aklamację, nie wprowadzając żadnych
zmian do porządku sesji ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Następnie Rada Miejska wysłuchała sprawozdania Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z działalności w okresie międzysesyjnym tj. za okres od 26 stycznia do 24 lutego 2016 r. oraz
rozpatrzyła pięć sprawozdań będących przedmiotem sesji: z działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich za 2015 rok; z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w 2015 roku oraz sprawozdania
z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2015 rok.
W zakresie przedstawionych sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji.
Kolejny punkt sesji to przyjęcie uchwał. Pierwsza z rozpatrywanych uchwał, to uchwała
zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok, której projekt z autopoprawkami Burmistrza
zakładał zwiększenie dochodów budżetowych o 223.223,91zł oraz zwieszenie wydatków
budżetowych o ogólną kwotę 223.223,91zł, w tym wydatków bieżących o 117.633,91 zł
i wydatków majątkowych o 105.600,00 zł. Projekt uchwały omówił Skarbnik, który
przedstawił ogólne założenia projektu, natomiast Burmistrz Mateusz Feder przedstawił
uzasadnienie merytoryczne do proponowanych zmian. Główne zmiany zaproponowane
przez Burmistrza do uchwały budżetowej to:
- zwiększenie o kwotę 62.000 zł wydatków na wykonanie remontu ulicy Strzeleckiej
w Strzelcach Krajeńskich, w związku z rozszerzeniem zakresu robót o odcinek 75 mb, który
nie był ujęty w dokumentacji technicznej przy ogłaszaniu przetargu;
- wyasygnowanie 25.000 zł na wykonanie audytu efektywności oświetlenia ulicznego wraz
z inwentaryzacją oświetlenia w mieście i gminie oraz opracowanie planu rozbudowy
oświetlenia, w celu realizacji części wniosków mieszkańców,
- wprowadzenie 20.000 z na opracowanie dokumentacji budowlanej na zagospodarowanie
terenu wraz z istniejącym budynkiem przy Jeziorze Górnym.
W formie autopoprawki do projektu Burmistrz zaproponował:
- przeznaczenie kwoty 62.000 zł na wykonanie nasadzeń na skwerze przy Kolegiacie,
- zwiększenie o 15.000 zł wydatków na przeprowadzenie cięć korekcyjnych drzewostanu na
terenie miasta i sołectw.
Radni nie prowadzili dyskusji w zakresie przedstawionego projektu zawierającego
wniesione autopoprawki, projekt został przyjęty większością głosów wynikiem głosowania:
13 głosów za i 1 głos przeciwny. Po zamianach przyjętych na sesji plan dochodów budżetu
zamyka się kwotą 52.041.920,10 zł, a plan wydatków kwotą 54.041.920,10 zł.
Kolejny z rozpatrzonych projektów to przyjęcie większością głosów uchwały
zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia
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ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, które będą obowiązywały na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej pan Grzegorz Rakiej w formie
prezentacji multimedialnej przedstawił szczegółowe założenia odnośnie wyliczenia taryf tj.
uregulowania prawne, koszty wpływające na wysokość proponowanych taryf, porównanie
procentowe proponowanego wzrostu do lat poprzednich oraz ulokowanie wysokości taryf
w odniesieniu do gmin naszego województwa.
Przyjęta uchwała wprowadza taryfy na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017
roku w wysokości: cena wody netto wzrasta o 0,12 zł/m3 tj. z kwoty 3,18 zł do kwoty
3,30 zł/m3, co stanowi 3,8% w stosunku do taryf obecnie obowiązujących, natomiast cena
ścieków netto wzrasta z kwoty 5,76 zł do kwoty 6,05 zł/m3 tj. o 0,29 zł, co stanowi 5,03%
w stosunku do taryf obecnie obowiązujących. Średnio łączna cena wody i ścieków wzrasta
netto o 0,41 zł, z kwoty 8,94 zł zł/m3 do kwoty 9,35 zł za m3. Od 1 kwietnia br. wzrośnie
również opłata abonamentowa za wodę o 5 zł w stosunku rocznym.
Na sesji Rada przyjęła również akt prawny wprowadzający zmianę w zasadach
określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, polegającą na rozszerzeniu zakresu obowiązywania ustanowionych
kryteriów w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych. Akt ten radni przyjęli jednogłośnie.
Teksty uchwał przyjętych na XIX sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni pytali Burmistrza: o termin
wykonania remontu drogi łączącej ul. Strzelecką z ul. Słowackiego obok Biblioteki Miasta
i Gminy (radny Jana Sagan); o realizację wniosków z zebrań wiejskich (radna Bożena
Mrożek); o podjęcie działań w celu utworzenia przez energetykę punktu obsługi klienta
w Strzelcach Kraj. (radna Bożena Samerdak).
Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili: Burmistrz Mateusz Feder
i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka.
W kolejnym punkcie obrad sołtysi pytali o: możliwości wykonania dodatkowych
punktów oświetlenia drogowego w Bobrówku (sołtys Jerzy Cichocki); w sprawie wykonania
remontu drogi powiatowej do Machar (sołtys Wiesław Buszewski); w sprawie wyboru
projektantów na wykonanie dokumentacji dla zadań budżetu obywatelskiego (sołtys Leszek
Kędzierski); w sprawie utwardzenia drogi w Sławnie na odcinku od Kościała do posesji pana
Jakubowskiego (sołtys Roman Cejmer). Na zapytania sołtysów odpowiedzieli: Burmistrz
Mateusz Feder i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka.
W punkcie obrad sprawy różne Skarbnik Gminy przypomniał o obowiązku uiszczenia
jednorazowo kwoty podatku przy wymiarze do 100 zł, w terminie do 15 marca i poprosił
sołtysów o informowanie o tym mieszkańców podczas roznoszenia decyzji podatkowych.
Radna Mirosława Niedźwiedź pytała o plany powstania biogazowi w Piastowie. Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, poinformował o lokacji
pracowników prac społeczno-użytecznych w 2016 roku. Natomiast Sołtys Gardzka pan
Leszek Kędzierski wyraził negatywną opinię w sprawie inwestowania przez Gminę
w uzbrojenie strefy ekonomicznej w Strzelcach Krajeńskich wyrażając obawę, że nie będzie
nią zainteresowania inwestorów.
Sesja została zamknięta o godz. 16:30 po wyczerpaniu porządku obrad.
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