
Informacja z XXXIV zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
24 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXIV 

zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  
W sesji na stan ogólny 15, uczestniczyło 15 radnych, 11 spośród 23 sołtysów  z terenu 

gminy oraz zaproszeni goście: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca 
Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam 
Skrocki, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Grzegorz Rakiej, Dyrektor Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor Samorządowego 
Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel, redaktor naczelna Ziemi Strzeleckiej 
Renata Tokarska oraz dzielnicowy Komedy Powiatowej Policji. 
 Porządek obrad ustalony przez przewodniczącego Rady Miejskiej został przyjęty przez 
aklamację, bez wprowadzenia zmian. 

Pierwsza część obrad dotyczyła rozpatrzenia sprawozdań i informacji uwzględnionych                          
w porządku sesji, tj.:  
- sprawozdania  Burmistrza Strzelec Krajeńskich z działalności międzysesyjnej, 
- sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 na terenie Gminy 
Strzelce Krajeńskie, 
- informacji  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Strzelcach Krajeńskich w sprawie 
„Planu inwestycyjno-remontowego komunalnych zasobów mieszkaniowych na 2016 rok” . 
- sprawozdań z posiedzeń Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych w okresie  
międzysesyjnym. 
 W przedmiocie pozostałych informacji i sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji, 
sprawozdania przyjęto do wiadomości.  
 Druga część sesji dotyczyła uchwalenia aktów prawnych skierowanych pod obrady 
Rady Miejskiej przez Burmistrza. Rada Miejska przyjęła trzy z czterech uwzględnionych                       
w porządku obrad projektów uchwał, a jeden projekt dotyczący przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Ks. 
Stefana Wyszyńskiego w Strzelcach Krajeńskich został odrzucony większością głosów 
wynikiem głosowania: 0 głosów za, 10 głosów i 4 głosy wstrzymujące się.  
 Po odrzuceniu projektu Burmistrz Mateusz Feder powiedział, że ta decyzja radnych 
spowodowana została między innymi z pismem właściciela firmy, która zatrudnia ponad 60 
osób i w tym rejonie prowadzi działalność od wielu lat, natomiast aby utrzymać dobrą 
dotychczasową współpracę ze Starostem na przyszłej sesji będzie przedstawiona radnym 
uchwała intencyjna, że deklarujemy 200.000 zł na budowę ambulatorium, jeśli ta budowa się 
rozpocznie, tak jak deklarowali  starostowie.  
  Spośród uchwalonych aktów prawnych jednogłośnie radni przyjęli uchwałę 
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie 
na lata 2017-2023. Wniesiona zmiana wprowadza do WPF zadanie  pn. „Renowacja 
średniowiecznych murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz 
utworzeniem muzeum w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie to planowane jest do realizacji                    
przy współfinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Planowane dofinansowanie wyniesie 6.9120.569,10 zł, a udział własny gminy 2.239.430.09 
zł. W maju br. będzie złożony wniosek do programu na dofinansowanie zadania. 
 Druga z przyjętych uchwał to wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2017 r. 
Wniesione zmiany to zwiększenie łącznej kwoty dochodów budżetowych o 135.470,71 zł                 
(wydatki bieżące) oraz zwiększenie łącznej kwoty wydatków o  kwotę 285.453,00, w tym 



wydatków bieżących o kwotę 137,818,76 zł  i wydatków majątkowych o kwotę 147.636,24 zł. 
Po zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok zamyka się kwotą 64.217.754,25 zł, 
a plan wydatków ogółem kwotą 66.488.400,79 zł. 
 Ponadto radni podjęli zwykłą większością głosów akt prawa miejscowego dotyczący 
nadania nazwy Tęczowa ulicy projektowanej oraz nazwy Planetarna drodze wewnętrznej                 
w Strzelcach Krajeńskich. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych poruszono sprawy: zatrudnienia  
pracownika prac społecznie użytecznych dla sołectwa Wełmin, wpustów dla wód opadowych 
z ulicy Strzeleckiej w kierunku jeziora Górnego i wpływu na tych wód na czystość wód jeziora, 
zmiany na inny dzień terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych ustalonego                                     
w harmonogramie w na 27 grudnia br., braku rowerowych patroli policyjnych, które miały 
być w mieście  oraz ustawienia pojemnika na plastyk na Alei Wolności. 
 Na poruszone problemy odpowiedzi udzielił Burmistrz Mateusz Feder oraz 
Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka. 

W punkcie obrad przewidzianym na zgłaszanie wniosków i zapytań przez sołtysów, 
głos zabrał sołtys Gardzka i poruszył sprawę wpływu ścieków do jeziora  Górnego z ulicy 
Północnej i Strzeleckiej i prosił o zbadanie tej sprawy.  Burmistrz Mateusz Feder 
odpowiedział, że kolektor z ul. Północnej nie ma dostępu do kanalizacji i nie są to ścieki. 

Sesja została zamknięta o godz. 16.00 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 

 


