
Informacja z obrad XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

27 września 2018 roku w Urzędzie Miejskim  w Strzelcach Krajeńskich w godz. od 15.00 od 
16.30 odbyła się XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  

W sesji na skład osobowy 15, uczestniczyło 12 radnych, 13 spośród 23 sołtysów z terenu 
gminy i zaproszeni goście: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca 
Burmistrza Mateusz Karkoszka, Skarbnik Adam Skrocki, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, 
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Grzegorz Rakiej, Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor Samorządowego 
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytlel, Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Kazimiera Czaja, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Kamila 
Bagdziun oraz Redaktor Naczelna „Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska.  
Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Janusz według 
porządku jaki radni otrzymali przed sesją W pierwszym punkcie obrad Burmistrz Mateusz 
Feder zdał Radzie Miejskiej sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej. W 
przedmiocie sprawozdania Burmistrza radni nie dyskutowali.  

Następnie Rada Miejska rozpatrzyła:  

- informację o stanie oświaty gminnej i przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 
2018/2019. 
- sprawozdanie Komisji Budżetowej z działalności międzysesyjnej – przedstawił 
Przewodniczący Komisji Robert Butkiewicz;  

- sprawozdanie Komisji Spraw Społecznych z działalności międzysesyjnej - przedstawił 
Wiceprzewodniczący Komisji Józef Waszak. W zakresie przedstawionych informacji                         
i sprawozdań radni nie dyskutowali, przyjęli do wiadomości bez uwag i wniosków. 

 W części obrad dotyczącej rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Miejska przyjęła 11 uchwał. 
Przyjęte na sesji uchwały finansowe dotyczyły: 

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na 
lata 2018-2024 

-zmiany  uchwały budżetowej gminy na 2018 rok, 

-zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki 
samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
zaciągniętych kredytów, 

- ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy, 
- szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzenia należności  o charakterze 
cywilnoprawnym przypadających Gminie Strzelce Krajeńskie lub jej jednostkom 
organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób 
uprawnionych do udzielania tych ulg, 

- przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Strzelce Krajeńskie na lata 2018-2020, 



- uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2019”. 
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego 
pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Gminą Kłodawa oraz Zwierzyn z zakresu pomocy 
społecznej, polegającego na przyjęciu mieszkańców Gminy Kłodawa, Gminy Zwierzyn do 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo oraz wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych w Gminie Strzelce Krajeńskie, 
- oddania w drodze darowizny nieruchomości położonej w Przyłęgu na rzecz Skarbu Państwa 
– Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
- ustalenia na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i 
w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
-  zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Wychowawczo-
Oświatowy w Strzelcach Krajeńskich, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki 
obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce 
obsługującej, w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych 
Gminy Strzelce Krajeńskie. 
Wszystkie akty prawne podjęte przez Radę Miejską na XLVIII sesji dostępne są w Biuletynie 
informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, menu przedmiotowe: 
zakładka „rada miejska”- zakładka „projekty uchwał”. W punkcie obrad wnioski i interpelacje 
radnych, radni poruszyli następujące sprawy:  Radna Bożena Mrozek poruszyła sprawę drogi 
w Wełminie, dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Przyłęgu, pokryw na studzienki i drogi 
prowadzącej ze Sławna do Brzozy. Radna Mirosława Niedźwiedź poruszyła sprawę 
problemów z odbiorem śmieci przez PSZOK i zapytała o plany co do otwarcia ogrzewalni. 
Poruszyła również sprawę szczurów w okolicach wyburzanej mleczarni i składowania gruzu 
podczas jej rozbiórki, Radny Marcin Dźwigalski zapytał o  budowę parkingu przy Strzeleckim 
Ośrodku Kultury. Na zgłoszone wnioski, zapytania i uwagi radnych oraz wnioski sołtysów 
odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka. 
W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, sołtys sołectwa Bobrówko Jerzy Cichocki 
poruszył kwestię utrudnień podczas budowy chodnika i światłowodu, kwestię brakującego 
oświetlenia w miejscowości Bobrówko oraz możliwości dofinansowania wyposażenia szatni. 
Na pytania odpowiedział burmistrz Mateusz Feder. W tym punkcie głos zabrał również Sołtys 
sołectwa Sławno Roman Cejmer, poruszając kwestię braku współpracy z radną Bozena 
Mrożek, która odniosła się podczas sesji do zarzutów sołtysa. 
W punkcie obrad sprawy różne poruszono poniższe sprawy: Radna Bożena Mrozek zapytała 
o prace związane z Internetem i jego podłączeniem oraz zwróciła uwagę na problem 
zgłaszany przez mieszkańców związany z brakiem miejsc siedzących dla dzieci podczas 
dowozów do szkoły. Odpowiedzi udzielił burmistrz Mateusz Feder oraz dyrektor 
Samorządowego Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel. Radna Mirosława 
Niedźwiedź zwróciła się do Przewodniczącej Rady Miejskiej o płynny przekaz informacji do 
Radnych odnośnie środków wydatkowanych przez biuro Rady Miejskiej na nagrody. W 
dyskusji o ufundowanych nagrodach wzięła udział Przewodnicząca Jadwiga Janusz oraz 
Zastępca Burmistrza Mateusz Karkoszka. Protokół z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.  

Sesja została zamknięta o godz. 16.30 , po wyczerpaniu porządku obrad. 



Opracowała: Justyna Bąk. 


