
  Strzelce Krajeńskie, 2 lutego 2018 r.  

 
Informacja z XLII zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

 
31 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLII 

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, Prezes PGK Grzegorz Rakiej, Dyrektor Samorządowego Centrum 
Obsługi Placówek Oświatowych Zbigniew Pytel, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej Sergiusz 
Paszkiewicz, Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko,  Redaktor Naczelna Ziemi 
Strzeleckiej Renata Tokarska oraz  Prezes Ludowego Klubu Sportowego „POM” Zbigniew 
Marcinkiewicz i trener Sekcji Kolarskiej Józef Szymański, a także mieszkaniec Machar 
Radosław Kierznowski. 

Na wstępie obrad wystąpił Prezes Ludowego Klubu Sportowego "POM" Strzelce pan 
Zbigniew Marcinkiewicz, który przekazał informację dotyczącą organizacji w Strzelcach 
Krajeńskich w 2019 roku Mistrzostw Polski  w  kolarstwie przełajowym i na ręce 
Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza przekazał plastron, który został wręczony                             
w Koziegłowach jako przyszłym organizatorom Mistrzostw Polski.  

W dalszej części sesji Rada Miejska ustaliła porządek obrad, nie wprowadzając zmian 
do porządku ustalonego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej. 

W kolejnym punkcie obrad Burmistrz Mateusz Feder przedstawił sprawozdanie                           
z działalności międzysesyjnej tj. za okres od 14 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 roku. 

Jako ostatni punkt sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej zostały 
przedstawione działania gminy działania gminy w latach 2015-2017  w zakresie prowadzenia 
kontroli i inwentaryzacji zbiorników, a następnie omówione zasoby złóż wody dla miasta i ich 
jakość  oraz planowane działania PGK i miasta w 2018 w celu zapewnienia zdrowej wody 
pitnej. Planowane działania to zakup lamp UV na ujęcia wody w Gardzku i Sławnie, 
wykonanie wiaty zabezpieczającej poletka osadowe oraz wykonanie odwiertu próbnego                 
w Licheniu, ponieważ są tam największe zasoby wody pitnej położone najbliżej Strzelec 
Krajeńskich, które można wykorzystać do zaopatrzenia w wodę miasta Strzelec Krajeńskie. 
Przedstawiony został również plan  finansowy na pokrycie planowanych działań w zakresie 
zabezpieczenia miasta w zdrową wodę pitną, gdzie głównym źródłem pokrycia tych 
wydatków ma być preferencyjna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska        
i Gospodarki Wodnej, która w założeniu spłacana byłaby wspólnie przez samorząd                               
i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.   

Po prezentacji odbyła się dyskusja radnych na temat przedstawionych zagadnień, 
podczas której na zapytania radnych odpowiedzieli inspektor Urzędu Miejskiego Artur 
Skotarczak i prezes PGK Grzegorz Rakiej. 

Dalsza część obrad dotyczyła sprawozdań z działalności w 2017 rok dwutygodnika 
„Ziemia Strzelecka” oraz z realizacji zadań statutowych Warsztatu Terapii Zajęciowej.  
 Rada Miejska zapoznała się także z informacją Burmistrza z realizacji wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2013-
2018,  na dzień 31 grudnia 2017r.   
 Dyskusji w temacie przedstawionych sprawozdań radni nie prowadzili. 



 W części obrad dotyczącej rozpatrzenia projektów uchwał, Rada Miejska przyjęła                    
trzy uchwały uwzględnione w porządku (wszystkie jednogłośnie) bez wprowadzenia zmian                     
w ich treści. Uchwały podjęte na sesji  dostępnie są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Strzelce Krajeńskie – menu przedmiotowe: zakładka „rada miejska”- zakładka „projekty 
uchwał”. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radnych radni poruszyli następujące sprawy: 
udostępnienia radnym wykazu dróg planowanych do remontu w 2018 roku; przyspieszenia 
terminu  przetargów na utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej w celu wcześniejszego  
wykonania tych prac; harmonogramu wykonywania badań jakości wody pitnej w Brzozie 
oraz  wykonania przejścia przez jezdnię w rejonie ul. Asnyka, w celu  bezpiecznego wejścia na 
ścieżkę  pieszo-rowerową do Bronowic i na chodnik przy  ul. Asnyka.  

W punkcie obrad przewidzianym na wnioski i zapytania sołtysów został zgłoszony 
wniosek utworzenie  lokalu wyborczego dla Czyżewa i Klasztornego  w Strzeleckim Ośrodku 
Kultury oraz wniosek o remont drogi do Machar.    

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

W punkcie obrad sprawy różne, z inicjatywy mieszkańca Machar obecnego na sesji, 
odbyła się dyskusja dotycząca zaplanowanej w tegorocznym budżecie inwestycji polegającej  
na budowie szatni w Bobrówku za kwotę 470 tys. złotych. Mieszkaniec zapytał kto 
podejmuje takie decyzje na terenie gminy i kto jest odpowiedzialny za takie inwestycje? 

Na zapytanie odpowiedział Burmistrz i Wiceburmistrz, a głos dyskusji zabrało dwóch 
radnych oraz sołtys Gardzka. 

Sesja została zamknięta o godz. 16:30 po wyczerpaniu porządku obrad.  
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


