
Informacja z XL sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich  

odbytej w dniu 30 listopada 2017 r. 

 
30 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XL 

zwyczajna sesja Rady Miejskiej  w Strzelcach Krajeńskich. Obrady zostały otwarte o godz. 
15:00. Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Janusz, która 
przywitała radnych i osoby uczestniczące w sesji: Burmistrza Strzelec Krajeńskich Mateusza 
Federa, Wiceburmistrza Strzelec Krajeńskich Mateusza Karkoszkę, Sekretarz Gminy Dorotę 
Grzesiak, Skarbnika Gminy Adama Skrockiego, Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Grzegorza Rakieja, Dyrektora Samorządowego Centrum Obsługi Placówek 
Oświatowych Zbigniewa Pytel, Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Mariana Ambrożuka, Redaktor Naczelną „Ziemi Strzeleckiej” Renatę Tokarską oraz sołtysów 
uczestniczących w sesji. Od godz. 15.25 w sesji uczestniczył Kierownik Biura Celowego 
Związku Gmin SGO5 w Starym Kurowie Jakub Waloch wraz z dwiema pracownicami Biura 
Związku. 

Bezpośrednio po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum odbył się akt ślubowania 
radnego Karola Wojtczaka, który uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej w Strzelcach 
Krajeńskich w okręgu wyborczym Nr 3, w wyborach uzupełniających w dniu 29 października 
2017 roku. 

PO akcie ślubowania Rada Miejska przyjęła porządek obrad, który na wniosek 
Burmistrza Matusza Federa został rozszerzony   o projekt uchwały  w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie  Strzelce Krajeńskie. 

Następnie odbyła się  części sprawozdawczo-informacyjna sesji, w której  Burmistrz 
Mateusz Feder przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym                             
w  przedziale czasowym od  25 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 

Przewodniczący stałych komisji przedstawili swoje sprawozdania z działalności 
miedzy sesjami, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bożena Mrożek wyniki kontroli 
przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich  w przedmiocie wydatków 
klubów sportowych  działających w gminie Strzelce Krajeńskie za rok 2016. 

Nad przedstawionymi sprawozdaniami radni nie prowadzili dyskusji, jak również bez 
uwag przyjęli do wiadomości informacje uwzględnione w porządku obrad.  

W punkcie sesji dotyczącym podjęcia uchwał, radni  rozpatrzyli i przyjęli w głosowaniu 
jawnym  4 projekty uchwał w tym trzy przedstawione przez Burmistrza i jedną dotyczącą 
zmiany w składzie osobowym Komisji Spraw Społecznych, do której powołano radnego 
Karola Wojtczaka. 

Rada większością głosów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy finansowej. Zakres zmian WPF związany jest ze zmianą uchwały 
budżetowej na 2017 rok. 

Kolejna z omawianych uchwał dotyczyła zmiany do uchwały budżetowej na 2017 rok. 
Na sesji głosowana była uchwała z autopoprawkami Burmistrza wprowadzonymi do projektu 
po jego przesłaniu radnym z zawiadomieniem o sesji.   

Po omówieniu projektu uchwały przez Skarbnika i Burmistrza odbyła się długa 
dyskusja na temat kwoty 500.000 zł zapisanej na udzielenie poręczenia kredytu dla Celowego 
Związku Gmin SGO5.  Radni pytali  o kwotę  zadłużenia Związku, rozliczenie obecnej umowy                   
z firmą TEW oraz organizację nowego przetargu. Podnoszono również głosy o rozważenie 
wystąpienia ze Związku i samodzielnie realizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami.  
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Na zapytania radnych odpowiedzi udzielili Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka, 
Kierownik Związku Jakub Waloch i główna księgowa Związku Anna Szanderska. 

 Po dyskusji odbyło się głosowanie nad projektem, który radni przyjęli większością 
głosów wynikiem głosowania: 11 głosów za, 1 głos przeciwny i 2 głosy wstrzymujące się. 

 Przyjęte zmiany budżetu wprowadzają zwiększenie dochodów budżetu gminy                        
o kwotę 706.637,55 zł oraz wydatków budżetu o tę samą kwotę. Po zmianach przyjętych na 
XXIX sesji budżet gminy na 2016 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 71.076.161,43 
zł, a po stronie wydatków kwotą 73.346.807,97 zł. 

Kolejny akt prawny uchwalony na sesji dotyczył programu współpracy Gminy Strzelce 
Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018  roku. Środki 
zapisane na realizację zadań określonych  w programie zostały zapisane w wysokości 
481.000zł, ale ostateczna kwota na realizację zadań zostanie zapisana w uchwale budżetowej 
na rok 2018. Akt ten radni przyjęli jednogłośnie, nie prowadząc na sesji  dyskusji                                    
w przedmiocie podejmowanego aktu. 

Na sesji radni po długiej i burzliwej dyskusji odnośnie zapisów dotyczących 
częstotliwości odbioru odpadów przedstawionych w projekcie uchwały oraz na temat 
gospodarki odpadami w ogóle, a także działalności i finansowania CZG SGO5 przyjęli uchwałę  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie wraz                      
z poprawkami zaproponowanymi przez radnego Marka Adamusa. 

Radny wniósł poprawki do zapisów w § 12 ust. 3 przedstawionego projektu by 
wprowadzić zapis o odbiorze papieru i opakowań z papieru, szkła opakowaniowego  oraz 
odpadów ulegających biodegradacji w okresie od 1 listopada do 31  marca, co najmniej raz  
w miesiącu, a nie jak proponował Burmistrz by był to zapis, że odbiór następuje w miesiącu. 

Ponadto zgłosił poprawkę do § 12 ust 4 - by meble i odpady wielkogabarytowe 
wystawione przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w miejscu nie kolidującym                           
z ruchem pieszych lub pojazdów (wystawki), mógł w zastępstwie wykonać administrator 
nieruchomości.  

Poprawki do projektu uchwały zgłoszone przez radnego zostały przegłosowane                             
i przyjęte większością głosów wynikiem głosowania: 10 głosów za, 1 głos przeciwny i 3 głosy 
wstrzymujące się, natomiast projekt uchwały wraz z wniesionymi poprawkami również 
większością głosów wynikiem głosowania: 9 głosów za, 1 głos przeciwny i 4 głosy 
wstrzymujące się. 

Przyjęte zapisy Regulaminu stanowią między innymi, że częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz             
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego będzie się odbywał w zabudowie 
jednorodzinnej lub letniskowej: w okresie od 1.04-31.10 – 1 raz w tygodniu, a w okres 1.11- 
31.03. – odbiór co 2 tygodnie. 

Natomiast w zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich : w okresie od 1.04-
31.10 – 2 razy w tygodniu, a w okresie  1.11- 31.03. – odbiór 1 raz w tygodniu,                                    
a w zabudowie wielorodzinnej na terenach wiejskich: w okresie od 1.04-31.1 1 raz                                 
w tygodniu, a w okresie 1.11- 31.03. – odbiór co 2 tygodnie. 

Zmiana częstotliwości odbioru opadów komunalnych ma na celu obniżenie kosztów 
wywozu odpadów od 1 kwietnia 2018 roku, po  przeprowadzeniu procedury przetargowej na 
wybór nowego wykonawcy usługi  przez CZG SGO5. 
 W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni zgłosili problemy z zakresu: poprawy 
stanu nawierzchni drogi funkcjonowania i finansów Związku Celowego SGO5 oraz opłat za 
odpady komunalne;  jakości wody w sieci w Brzozie i zamontowania filtrów 
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odkamieniających, terminu wykonania  poprawy pobocza przy  ul. PCK obok boiska Orlik, 
przyczyny włączania  oświetlenia ulicznego w mieście  o różnych porach; możliwości realizacji 
zapisu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie w zakresie budowy hali 
widowiskowo-sportowej. 
 W punkcie obrad przewidzianym na wnioski i zapytania sołtysów, sołtys Dankowa 
pytał o przyczyny zadłużenia Celowego Związku SGO5 oraz możliwości wykonania remontu 
odcinka drogi w Dankowie, a sołtys Lipich Gór wystąpił z wnioskiem o zamontowanie na 
ujęciu wody filtrów odkamieniających. 
 Na zapytania radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder, Wiceburmistrz 
Mateusz Karkoszka i Prezes PGK Grzegorz Rakiej. 

Sesja została zamknięta o godz. 17.20, po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty 
uchwał przyjętych na XL sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko  

 
 

 


