
  Strzelce Krajeńskie, 27 września 2017 r. 
 

Informacja z XXXVIII  sesji Rady Miejskiej 
 

 28 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się  XXXVIII 
sesja zwyczajna Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych, 8 sołtysów z terenu gminy oraz zaproszeni goście: 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Wiceburmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz 
Karkoszka, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk,  Dyrektor Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury Eryk Szurko, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kazimiera Czaja,  
oraz Redaktor Naczelny „Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska. 

Porządek obrad ustalony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej został przyjęty przez 
radnych bez wprowadzenia zmian.  

Na wstępnie obrad Rada Miejska wysłuchała sprawozdania Burmistrza Strzelec 
Krajeńskich z działalności międzysesyjnej za okres od 29 czerwca do 28 września br., które 
przyjęto do wiadomości bez uwag i zapytań. 

Kolejna część sesji dotyczyła rozpatrzenia przedłożonej przez Burmistrza informacji 
dotyczącej przebiegu wykonania budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie za I półrocze 2017 roku 
oraz o kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2017-2023.  

Komentarz w zakresie wykonania budżetu za I półrocze przedstawił Skarbnik Adam 
Skrocki informując, że plan dochodów wykonany został w 53%, a plan wydatków w 44%                 
i I półrocze zakończyło się nadwyżką w wysokości 5.030.000 zł.  Na dzień składania informacji 
nie był  pobrany planowany kredyt, ponieważ płatności z tytułu wykonania wydatków 
majątkowych  nastąpią w okresie II półrocza. 

Informację radni przyjęli do wiadomości nie prowadząc szerszej dyskusji, ponieważ 
informację otrzymali na piśmie i szczegółowo analizowali na komisjach. 
 Również bez uwag i wniosków radni rozpatrzyli informację o stanie oświaty gminnej                                     
i przygotowaniu placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018. 

W części obrad dotyczącej podjęcia uchwał, Rada Miejska rozpatrzyła pozytywnie                    
i przyjęła 10 projektów uchwał.  

Pierwsza rozpatrzona uchwała przyjęta większością  głosów to wprowadzenia zmian 
do uchwały budżetowej na 2017 rok. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 
304.434 zł. Zadania zapisane w uchwale szeroko omówił Burmistrz Mateusz Feder.  

Rada Miejska przyjęła cztery uchwały  doprecyzowujące zapisy  w zakresie aktów 
założycielskich dla szkół publicznych: Nr 1 w Strzelcach Krajeńskich, Bobrówku,  Tucznie                       
i Ogardach. W uchwałach wprowadzających zmianę nazwy i przekształcenia 
dotychczasowych sześcioletnich publicznych szkół  podstawowych, w ośmioletnie szkoły 
podstawowe, wprowadzono zmiany polegające na określeniu dokładnej siedziby wraz                         
z adresem danej szkoły oraz wykaz miejscowości i ulic wchodzących do obwodu danej szkoły. 
Akty te Rada Miejska przyjęła jednogłośnie. 

 Również jednogłośnie przyjęty został akt prawa miejscowego, nadający nazwy ulicy 
oraz nazw drogom wewnętrznym położonym na terenie miejscowości Długie. Uchwała 
została  podjęta na wniosek mieszkańców przebywających w Długiem przez cały rok. 
 Także jednogłośnie radni podjęli uchwałę o pozostawieniu  bez rozpatrzenia 
anonimowej skargi na dyrektora Żłobka Samorządowego  w Strzelcach Krajeńskich oraz 
uchwałę wprowadzającą zmiany w skaldzie liczbowym i osobowych stałych komisji,                      



w związku z wygaśnięciem mandatów dwóch radnych oraz wyborem radnego do pełnienia 
funkcji Wiceprzewodniczącego w Radzie Miejskiej. 

Ponadto Rada Miejska wprowadziła zmianę w uchwale w sprawie określenia zasad 
nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 
dłuższy niż trzy lata, mającą na celu wprowadzenie uregulowań prawnych umożliwiających 
pozytywne rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków o wykup mieszkalnych lokali 
komunalnych z preferencyjną bonifikatą jaka obowiązywała przez okres dwóch lat tj. do dnia 
16 lipca 2017 roku.  
 Akty prawne ustanowione na XXXVIII sesji  dostępne są w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego - menu przedmiotowe „rada 
miejska”, zakładka „uchwały Rady Miejskiej”. 
 Na sesji radni interpelowali w poniższych sprawach: 
- Bożena Mrożek wnioskowała o doposażenie planu zabaw w Wełminie w kolejne urządzenia 
zabawowe oraz  pytała o remont świetlicy w Wełminie kiedy zostanie wykonany i jak będzie 
zagospodarowany cały budynek, w którym znajduje się świetlica. 
- Mirosława Niedźwiedź zgłosiła wniosek o wyrównanie odcinka pasa przydrożnego przy                  
ul. PCK na odcinku od Banku Spółdzielczego wzdłuż Orlika oraz proponowała aby pół godziny 
przed każdą sesją została otwarta sala obrad, a Skarbnik Gminy oczekiwał do dyspozycji 
radnych i  omówił autopoprawki wnoszone do projektów uchwał budżetowych, po ich 
przesłaniu radnym.  Radna pytała także czy w Strzelcach przy ulicy Zachodniej jest 
planowane urządzenie noclegowni dla bezdomnych. 
- Janusz Jarząbek zapytał jakie działania zamierza podjąć gmina odnośnie fermy                                  
w Bronowicach znając wyniki badań, co do źródła pochodzenia much oraz na jakim etapie 
jest wykonanie remontu sali wiejskiej i kiedy mieszkańcy  będą mogli wynająć świetlicę na 
imprezy okolicznościowe. Ponadto zgłosił wniosek o zamontowanie barierki przy drodze                                   
w Bronowicach oraz o ogrodzenie placu zabaw w Wilanowie. Radny podziękował również 
radnym za decyzję o przekazaniu z budżetu Rady Miejskiej środków na zakup materiałów do 
wykonania ogrodzenia na boisku LZS „Leśnik” w Buszowie. 
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Józef Waszak w imieniu mieszkańców Długiego zgłosił 
wniosek o wykonanie korekcyjnych cięć drzewostanu przy drodze dojazdowej do wsi, 
ponieważ drzewa się rozrosły i zagrażają bezpieczeństwu. 
- Radny Marcin Dźwigalski zwrócił się do Burmistrza o podjęcie działań w celu pozyskania 
dofinansowania zewnętrznego na remont świetlicy wiejskiej w Bronowicach z programu 
2014-2020, z działania rozwój terytorialny. Radny zgłosił również wniosek o kompleksowe 
podejście do sprawy doposażenia placów zabaw w gminie,  by w tym kierunku wykorzystać 
dofinansowanie z programu rządowego – otwarte strefy aktywności. 

Na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili: Burmistrz 
Mateusz Feder, Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, który szeroko omówił plany związane z otwarciem od 
1 listopada br. ogrzewalni dla bezdomnych w budynku poszkolnym przy ul. Zachodniej                           
w Strzelcach Krajeńskich. 

Na sesji padło też wiele podziękowań m. innymi  za organizację i zbiórkę podczas 
Koncertu Charytatywnego „Strzelczanie dla Strzelczan” oraz dla Dyrektora Strzeleckiego 
Ośrodka Kultury za profesjonalizm w organizacji Dożynek Gminnych w Wielisławicach. 
 Sesja została zamknięta o godz. 16.45 po wyczerpaniu porządku obrad. 
 

Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
 


