
Informacja z XXXII  sesji Rady Miejskiej 
 

 16 lutego 2017 roku odbyła się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich. 
           W sesji na stan ustawowy 15, uczestniczyło 15 radnych, 8 z 23 sołtysów gminy oraz 
zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Sekretarz Gminy 
Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam Skrocki, dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych: 
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej; Dyrektor Samorządowego 
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel, Zastępca Dyrektora Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Alina Lewandowska, oraz Redaktor Naczelna „Ziemi 
Strzeleckiej” Renata Tokarska. Na sesji obecni również byli nauczyciele gminnych szkół w 
liczbie 30 osób. 
           Porządek obrad Rada Miejska na wniosek Burmistrza rozszerzyła o projekt uchwały                 
w sprawie  kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia oraz liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. 
Porządek obrad wraz z wnioskiem rozszerzającym został przyjęty jednogłośnie. 

Pierwsza część sesji dotyczyła sprawozdań: 
-  Burmistrza Strzelec Krajeńskich z działalności w okresie międzysesyjnym tj. za okres od                   
26 stycznia do 16 lutego 2017 r.; 
- z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Strzelcach Krajeńskich za 
2016 rok;  
- Burmistrza z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w 2016 
roku; 
- sprawozdań  z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2016 rok. 

W zakresie przedstawionych sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji, przyjęli je do 
wiadomości bez uwag i wniosków. 

Druga część sesji  to przyjęcie uchwał. Pierwsza z rozpatrywanych uchwał, to uchwała 
zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok, do  której  rani nie zgłosili uwag i wniosków, 
projekt przyjęty został jednogłośnie. 

Kolejny z rozpatrzonych projektów to uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy 
Strzelce Krajeńskie, które będą obowiązywały na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie 
od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.  

Przyjęta uchwała wprowadza taryfy w wysokości:  
- cena wody netto wzrasta o 0,15 zł/m3 tj. z kwoty 3,30zł do kwoty 3,45 zł/m3, co stanowi 
wzrost o 4,6% w stosunku do taryf obecnie obowiązujących, 
-  cena  ścieków netto wzrasta z kwoty 6,05 zł/m3 do kwoty 6,44 zł/m3 tj. o 0,39 zł, co 
stanowi  6,45% w stosunku do taryf obecnie obowiązujących.   
 Uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf radni przyjęli większością głosów wynikiem 
głosowania: 11 głosów, 2 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące się. 

Kolejna przyjęta uchwała dotyczy dostosowania sieci szkół gminnych i gimnazjum do 
nowego ustroju szkolnego oraz uchwałą dotycząca wskazania miejsca realizacji obowiązku 
szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach szkolnych 2017/2018 – 
2019/2020.  
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 Po dyskusji radni uchwałę przyjęli większością głosów wynikiem głosowania: 6 głosów 
za, 4 głosy przeciwne i 5 głosów wstrzymujących się. Takim samym wynikiem głosowania 
radni podjęli uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom 
niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej              
nr 1 w Strzelcach Krajeńskich w latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020. 
Ostatnia z procedowanych uchwał dotyczyła uchwalenia kryteriów obowiązujących na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania oraz liczby 
punktów dla poszczególnych kryteriów. Uchwałę tę radni przyjęli jednogłośnie nie 
prowadząc dyskusji. 

Teksty uchwał przyjętych na XXXII sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych, radni pytali o sprawy: jak wygląda 
sytuacja odnośnie wykorzystywania pieniędzy z programu 500+, oraz jak długo trzeba 
oczekiwać na miejsce w DPS w Dobiegniewie. Pytano również o samochód dla OSP w 
Bronowicach, oraz o remont kominów przy al. Wolności. Zwrócono również uwagę na 
czystość jeziora. 

Na zgłoszone wnioski i zapytania odpowiedzi udzielili: Burmistrz Mateusz Feder,                          
prezes PGK Grzegorz Rakiej oraz Zastępca Dyrektora MGOPS Alina Lewandowska. 

Na sesji sołtysi nie zgłosili żadnych  
Sesja została zamknięta o godz. 16.30  po wyczerpaniu porządku obrad. 

 
Opracowała  
Justyna Bąk 


