
 Strzelce Krajeńskie, 28 marca 2018 r. 
 

Informacja z XLIV zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
26 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLIV 

zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  
W sesji na skład osobowy 15,  uczestniczyło  15 radnych, 11 sołtysów z 23 sołtysów               

z terenu gminy oraz zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach 
Krajeńskich ze współpracownikami, Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca 
Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam 
Skrocki, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, 
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kazimiera Czaja, Kierownik Celowego Związku 
Gmin SGO5 w Starym Kurowie Jakub Waloch oraz Redaktor Naczelna „Ziemi Strzeleckiej” 
Renata Tokarska.  
 Porządek obrad został zmieniony przez Radę Miejską. Na wniosek Wiceburmistrza 
Mateusza Karkoszki radni jednogłośnie zdjęli z obrad  punkt dotyczący podjęcia uchwały                        
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności                     
w Strzelcach Krajeńskich, ponieważ projekt wymaga dopracowania co do kierunków planu. 

Po zatwierdzeniu porządku sesji Burmistrz Mateusz Feder przedstawił sprawozdanie  
z działalności w okresie międzysesyjnym. Radni dopytywali o koncepcję podziału pod 
budownictwo mieszkaniowe terenu w kierunku na Gardzko oraz w sprawie uporządkowania 
terenu po likwidacji pomników i możliwości wykonania przejścia od murów w kierunku ulicy 
Południowej.  

Kolejny punkt sesji dotyczył informacji Komendanta Powiatowego Policji dotyczącej 
bezpieczeństwa publicznego w Gminie Strzelce Krajeńskie za 2017 rok. Komendant  
informował, że priorytetem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz sezon letni                             
w miejscowości Długie, a także zwiększenie liczby patroli w mieście. 
 Podczas dyskusji radni pytali w sprawach: patroli policyjnych na terenach wiejskich na 
zgłoszenia dotyczące zakłócania spokoju nocnego; o nadgorliwe karanie mandatami 
mieszkańców za przyjście w miejscach niedozwolonych oraz o zwrócenie uwagi na 
nieprawidłowe parkowanie pojazdów na łuku drogi na ulicy Saperów. 

Na zapytania radnych odpowiedział Komendant i Naczelnik Ruchu Drogowego w KPP 
Strzelce Kraj. 

Kolejny punkt sesji dotyczył spraw związanych z działalnością Celowego Związku Gmin 
SGO5 i odbiorem odpadów. W tym temacie odbyła się długa i burzliwa dyskusja, radni 
zasypywali pytaniami Kierownika Biura Związku Jakuba Walocha, szczególnie                                 
w przedmiocie finansów Związku, zakończenia współpracy z firmą TEW i rozliczeń umownych 
z tą firmą oraz zasadności podwyższenia ceny za odbiór śmieci przy rzadszym odbiorze koszy, 
który zgodnie z nowymi regulacjami ma się odbywać co 2 tygodnie. Radni pytali też                          
o działania związane z weryfikacją deklaracji oraz o prowadzone windykacje należności 
wobec osób, które nie wnoszą opłat. Konkluzją dyskusji ze strony niektórych radnych był 
wniosek do Burmistrza o rozważenie wyjście ze Związku i samodzielne prowadzenie 
gospodarki śmieciowej. 

Kolejne punkty obrad dotyczyły sprawozdań: 
-  z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich                 
w roku 2017, 



-  z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2017 rok, 
- Komisji Budżetowej i Komisji Spraw Społecznych z posiedzeń międzysesyjnych. 
 W przedmiocie tych sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji. 

W dalszej części obrad Rada Miejska przystąpiła do podjęcia uchwał. Przyjęto                           
9 projektów uchwał, w sprawie: 

1)zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – przyjęta została większością głosów w wersji 
zaproponowanej przez Burmistrza; 
2) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Strzelce 
Krajeńskie za pomocą innego instrumentu płatniczego. 
 Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. Przyjęta regulacja prawna umożliwi 
dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych, w pierwszej kolejności 
będą to opłaty wnoszone za czynności urzędowe. 
3) podziału miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.  
 Akt ten radni przyjęli większością głosów wynikiem głosowania: 11 głosów za, 3 głosy 
przeciw i 1 głos wstrzymujący się. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wyborczego ustalono 15 
jednomandatowych okręgów wyborczych, a  dokonany podział  będzie miał zastosowanie                    
w wyborach samorządowych na pięcioletnią kadencję Rady Miejskiej w latach 2018-2023, 
które odbędą się jesienią br; 
4) podziału miasta i gminy  Strzelce Krajeńskie na  stałe obwody głosowania, ustalenia  ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 Akt ten radni przyjęli większością głosów wynikiem głosowania: 12 głosów za i 3 głosy 
przeciwne. Podzielono gminę na 11 obwodów głosowania, tworząc dodatkowy obwód dla 
sołectw Gilów i Ogardy z siedzibą obwodowej komisji wyborczej W Szkole Podstawowej                   
w Ogardach. Ponadto dokonano zmian granic pozostałych obwodów oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych, w ten sposób by zapewnić mieszkańcom jak najbardziej 
dogodny dostęp do lokali wyborczych, jak również zapewnić w nich warunki materialno-
technicznych dostosowane do wymogów wynikających z noweli Kodeksu Wyborczego. 
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich za 2017 rok -  którą podjęto jednogłośnie. 

 Ponadto na sesji radni większością głosów przyjęli dwie uchwały po przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Czyżewo i dla miejscowości Lipie Góry. Uchwalenie planów miejscowych dla tych 
miejscowości z zachowaniem terminów ustawowych dotyczących okresu przejściowego, 
stworzy dla mieszkańców tych wsi możliwości związane z budową lub rozbudową 
nieruchomości, w związku z lokalizacją istniejących trzech siłowni wiatrowych. 
 Ostatnim przyjętym aktem był program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, w którym dokonała podziału środków finansowych                   
w wysokości 198.404,44 zł na realizację zadań wynikających z programu. Program został 
przyjęty przez radnych jednogłośnie, w wersji zaproponowanej przez Burmistrza. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni pytali o przyczynę likwidacji hydrantu      
w Lipich Górach  oraz o wykonywanie kontroli hydrantów;  w sprawie wystąpienia bakterii 
coli na ujęciu wody Przyłęg;  o działania ze strony Urzędu Miejskiego w kierunku uzyskania 
dofinansowania na budownictwo drogowe z puli 22 mln na ten cel, będących w gestii 
Wojewody Lubuskiego; o pracowników do prac społecznie-użytecznych w sołectwach oraz              
w sprawie możliwości obniżenia opłat na karty wędkarskie na jeziora strzeleckie. 



 Zgłoszone przez radnych wnioski dotyczyły: wywiezienia śmieci z cmentarza                               
w Bobrówku; wycięcia krzaków przy drodze powiatowej w Bobrówku; rozważenia budowy 
nowej świetlicy w Buszowie i rozważenie złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na 
budowę tej świetlicy. 
 W punkcie obrad przewidzianym na wnioski i zapytania sołtysów, sołtysi pytali o: 
możliwości wykorzystania starego obiektu OSP w Lipich Górach na potrzeby sołectwa;                             
o działania naprawcze w związku z informacją o  wystąpieniu bakterii cola na ujęciu wody                  
w Przyłęgu.  Sołtys Strzelec Klasztornych podziękowała radnym za wpisanie sołectwa do tego 
okręgu i obwodu wyborczego,  o które sołectwo wnioskowało. 
 Na zapytania radnych odpowiedzieli: Burmistrz Mateusz Feder, Wiceburmistrz 
Mateusz Karkoszka, Prezes PGK Grzegorz Rakiej i Dyrektor M-G OPS  Marian Ambrożuk. 

Sesja została zamknięta o godz. 17.45, po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty 
uchwał przyjętych na XLIV sesji dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego. 
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