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Informacja z XXIII  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
 
W dniu dzisiejszym 16 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu 

Miejskiego odbyła się XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich,                        
w której uczestniczyło 14 radnych, 8 sołtysów z terenu gminy, Burmistrz Mateusz Feder,  
Skarbnik Adam Skrocki, Sekretarz Dorota Grzesiak. 
            Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia                                  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
zakazu używania jednostek pływających z napędem motorowym na obszarach wodnych na 
terenie gminy Strzelce Krajeńskie. 

Wniosek o zwołanie sesji Burmistrz uzasadnił tym, że zbliżają się wakacje i sezon 
wzmożonego ruchu turystycznego, który  jest związany z korzystaniem  z naszych jezior                   
w celach rekreacyjnych, co wymaga podjęcia działań niezwłocznych w zakresie 
wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wyznaczonych obszarów wodnych poprzez 
wprowadzenie zakazu używania niektórych jednostek pływających w celu ochrony życia                   
i zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. 

Projekt uchwały radni otrzymali z zawiadomieniem o sesji, który wprowadza się zakaz 
używania jednostek pływających z napędem motorowym na następujących obszarach 
wodnych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie: 
1) jez. Lipie – w miejscowości Długie, 
2) jez. Klasztorne Górne – w miejscowości Strzelce Krajeńskie, 
3) jez. Dolne - w miejscowości Strzelce Krajeńskie, 
4) jez. Racze (Młyńskie) – w miejscowości Strzelce Krajeńskie, 
5) jez. Krzywe Błoto, Kotanowo – w miejscowości Brzoza, 
6) jez. Tuczenko – w miejscowości Tuczno, 
7) jez. Młyńskie (Łabędzko) – w miejscowości Gilów, 
8) jez. Komarno – w miejscowości Pielice. 

Zakaz będzie obowiązywała od 01 maja do końca września każdego roku. 
Po krótkiej dyskusji radni uznali projekt za uzasadniony i przedstawioną przez 

Burmistrza uchwałę  podjęli jednogłośnie. Przyjęta uchwała jest aktem prawa miejscowego,         
i wejdzie w życie w terminie 3 dniu od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
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