
  Strzelce Krajeńskie, 30 stycznia 2017 r.  

 
Informacja z XXXI zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

 
26 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXI 

zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  
W obradach uczestniczyli zaproszeni goście: 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 PGK, 
Zbigniew Pytel Dyrektor Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych, Marian 
Ambrożuk Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sergiusz Paszkiewicz 
Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej, Eryk Szurko Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury;  
Redaktor Naczelny Ziemi Strzeleckiej Renata Tokarska,  Dzielnicowi Komendy  Powiatowej 
Policji w Strzelcach  Krajeńskich oraz Kierownik Referat Gospodarki Komunalnej UM Józefa 
Lipniak-Paszkowska.             

Do ustalonego porządku obrad Rada Miejska na wniosek Burmistrza wycofała               
z obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Strzelce Krajeńskie na lata 2017-2020  z perspektywą do roku 2025.  

Burmistrz wniosek wycofanie projektu uzasadnił tym, że do projektu Programu 
wprowadzono szereg zapisów zmieniających eliminując błędy zawarte w dokumencie, co 
spowodowało konieczność ponownego skierowania projektu do zaopiniowania przez 
uprawnione organy tj. Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz 
Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. 

Po ustaleniu porządku obrad Burmistrz Mateusz Feder przedstawił Radzie                        
sprawozdanie ze swojej z działalności międzysesyjnej tj. za okres od 15 grudnia 2016 r. do                
26 stycznia 2017 roku, które Rada przyjęła do wiadomości. 

W zakresie przedstawionego sprawozdania radni dopytywali o szczegóły odnośnie  
planowanych remontów dróg w mieście. Na zapytania radnych odpowiedzieli: Burmistrz                     
i Wiceburmistrz informując o planach w zakresie wykonania modernizacji ulic w ramach 
dofinansowania zewnętrznego. 

W kolejnych punktach obrad Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdania z działalności                  
o realizacji zadań statutowych za 2016 rok złożone przez: Redaktora Naczelnego Gazety 
samorządowej „Ziemia Strzelecka” i Dyrektora Warsztatu Terapii Zajęciowej z realizacji  
zadań statutowych.  Sprawozdania te Rada przyjęła do wiadomości nie zgłaszając uwag                       
i zapytań. 

Kolejny punkt sesji to informacja Burmistrza z realizacji wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie  na lata 2013-2018,  na 
dzień 31 grudnia 2016r. Informację radni otrzymali w formie pisemnej. Podczas dyskusji 
radny Marcin Dźwigalski dopytywał o zakres prac remontowych wykonanych w 2016 roku na 
budynku Aleja Wolności 38. Na zapytania radnego odpowiedział Prezes PKG Grzegorz Rakiej, 
udzielając wyjaśnień. 

Następnie Rada Miejska wysłuchała sprawozdań przewodniczących komisji stałych                   
z posiedzeń międzysesyjnych. W zakresie tych sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji. 
 W części obrad dotyczącej rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Miejska przyjęła                   
pięć uchwał. Wprowadzono zmianę w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie 
przesunięcia wydatków w ramach rozdziałów, bez zmiany kwot dochodów i wydatków 
budżetu.  



Wprowadzono zmianę w uchwale określającej wysokości opłat za korzystanie                               
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Strzelce Krajeńskie, ponieważ zmianie uległa delegacja dla rady gminy, dotycząca ustalenia 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Od roku 2017 opłaty te mogą być 
pobierane tylko za wychowanie przedszkolne dzieci w wieku do lat 5, co wynika z faktu 
włączenia do części oświatowej subwencji ogólnej, środków na finansowanie wychowania 
przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat i powyżej. 
 Przyjęto dwie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planów miejscowych 
trenów w Strzelcach Krajeńskich tj. w rejonie ulic Aleja Wolności i ks. Stefana Wyszyńskiego 
oraz zmiany planu miejscowego w rejonie ulicy Słonecznej i Grodziskiej.   
 Rada Miejska uzgodniła również projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego 
w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego o nazwie „Puszcza Drawska”, wydając do 
przedstawionego projektu pozytywną opinię. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych radni poruszyli następujące sprawy: 
zaawansowana prac w przygotowaniu dokumentacji na budowę oczyszczalni i kanalizacji                
w Przyłęgu;  rozważenie dopuszczenia ruchu rowerzystów ulica Popiełuszki; funkcjonowania 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelcach Krajeńskich oraz możliwości 
wywożenia tam przez firmy odpadów biodegradowalnych; gospodarki odpadami i segregacji 
odpadów; jakości usługi odbioru odpadów przez firmę Toensmeier; możliwości podjęcia 
przez miasto działań mających na celu wznowienie w soboty kursów autobusów na trasie do 
Gorzowa Wlkp.; modernizacji kamienicy przy Alei Wolności 2 w zakresie prac ocieplenia tego 
budynku; remontu chodnika przy Alei Wolności na odcinku przy sklepie; terminu rozpoczęcia 
prac oraz planowanego wykonawcy budowy infrastruktury w ulicy Słonecznej, a także 
poprawy oznakowania ulicy Północnej. 

Sołtysi poruszyli sprawę częstotliwości posypywania piaskiem dróg wiejskich                           
w rejonie Dankowie oraz powołania komisji do skontrolowania na terenach wiejskich czy 
wszyscy właściciele nieruchomości  posiadają pojemniki na odpady. 

Na problemy poruszone przez radnych i sołtysów odpowiedzieli Burmistrz, 
Wiceburmistrz i Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 

Sesja została zamknięta o godz. 16:10 po wyczerpaniu porządku obrad. Uchwały 
podjęte na sesji  dostępnie są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzelce Krajeńskie – 
menu przedmiotowe: zakładka „rada miejska”- zakładka „projekty uchwał”. 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 

http://www.toensmeier.pl/oddzialy

