
Informacja z XXXIII zwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
 
30 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXXIII 

zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  
W sesji na skład osobowy 15,  uczestniczyło  14 radnych, 9 sołtysów  z 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, Dyrektor Samorządowego Centrum Obsługi Palcówek Oświatowych Zbigniew 
Pytel, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, Dyrektor 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kazimiera Czaja oraz Redaktor Naczelna „Ziemi 
Strzeleckiej” Renata Tokarska.  
 Sesja przebiegała według porządku obrad ustalonego przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, który został przyjęty przez aklamację.  

Po ustaleniu porządku obrad  Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdania: 
1) Burmistrza Strzelec Krajeńskich z działalności międzysesyjnej. Podczas omawiana 
sprawozdania odbyła się debata dotycząca utworzenia w Strzelcach Krajeńskich 
Środowiskowego Domu Samopomocy, na bazie dawnego biurowca PEC przy ul. Kościuszki 5. 
Szczegóły w zakresie realizacji i finansowania projektu oraz efektów jego realizacji 
przedstawił Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marian Ambrożuk, 
który odpowiedział na zapytania radnych. Ponadto pytano Burmistrza o czyszczenie 
studzienek i  sprzątanie Alei Wolności przez właściciela drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
2) z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za rok 2016 wraz z informacją                       
o bieżącej działalności Związku, 
 W przedmiocie  sprawozdania i informacji przedstawionych przez Celowy Związek 
Gmin SGO5 radni pytali o szczegóły w zakresie egzekwowania warunków umowy z firmą TEW 
między innymi w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników, o nowego podwykonawcę usług 
świadczonych w ramach zawartej umowy z TEW, a także  o sprawy kadrowe  Biura Związku.  

Na zapytania radnych odpowiedział Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka, ponieważ                    
w sesji  nie uczestniczyli przedstawiciele SGO5. 
3) z realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata  2014-2016, 
4) z realizacji zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2016 roku,  
5) z posiedzeń międzysesyjnych Komisji Budżetowej i Spraw Społecznych. 

Nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt 3-5, radni na sesji nie debatowali, 
przedstawione sprawozdania przyjęli do wiadomości. 

 W kolejnej części obrad Rada Miejska rozpatrzyła dziewięć projektów uchwał 
skierowanych pod obrady Rady Miejskiej przez Burmistrza. 

1. Przyjęto między innymi uchwałę zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2017. Projekt 
uchwały zreferował Skarbnik Gminy pan Adam Skrocki, który przedstawił najważniejsze 
zmiany w planie wydatków, natomiast Burmistrz Mateusz Feder omówił realizację 
planowanych zadań. Po omówieniu projektu odbyło się głosowanie, w wyniku którego radni 
projekt przyjęli większością głosów. Przyjęta uchwała wprowadza zwiększenie dochodów 
budżetowych o kwotę 58.294,05 zł oraz zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 
425.664,25,74 zł. Do planu dochodów wprowadzono środki z konta wydatków 
niewygasających z lat ubiegłych, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne związane                          
z opracowaniem profesjonalnego kosztorysu budowlano-inwestorskiego dotyczącego 
adaptacji i remontu istniejącego budynku  przy ul. T. Kościuszki 5 w Strzelcach Krajeńskich,              



w celu utworzenia Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, a także przygotowanie 
dokumentacji  wielobranżowej  na przebudowę dróg gminnych – ul. Południowa i Saperów     
w Strzelcach Krajeńskich. Do planu dochodów zostały wprowadzone przychody pochodzące        
z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń 
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które w kwocie 425.664,25 zł zostały przeznaczone na 
pokrycie deficytu budżetowego. Po zmianach wprowadzonych do uchwały budżetowej na 
XXXIII sesji, plan dochodów budżetu gminy Strzelce Krajeńskie zamyka się kwotą 
64.078.976,31 zł, a plan wydatków kwotą  66.199.640,56 zł. 

2.Przyjeta została jednogłośnie uchwała w randze aktu prawa miejscowego w sprawie 
zarządzenia poboru  od osób fizycznych w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku 
leśnego oraz podatku rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. Wyznaczono inkasentów sołtysów z terenu gminy ze wskazaniem 
ich imienia i nazwiska.    W drodze inkasa zarządzono pobór podatków: rolnego, leśnego i od 
nieruchomości, należnych od osób fizycznych. 

3. W randze aktu prawa miejscowego przyjęta została uchwała w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 do dnia  31 sierpnia 2019 r. 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany  przez Kuratora Oświaty oraz 
organizacje związkowe nauczycieli.  

Akt ten radni przyjęli większością głosów. Przyjęty akt prawny określa plan sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie, a także 
inne organy oraz określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających 
siedzibę na obszarze Gminy Strzelce Krajeńskie na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r. Uchwała zakłada utworzenie sieci ośmioletnich szkół podstawowych i 
określenie granic ich obwodów. Sieć szkół zostanie zorganizowana w sposób umożliwiający 
realizację obowiązku szkolnego - wszystkim uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych                           
i gimnazjum oraz dzieciom w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach, gmina zorganizuje 
bezpłatny transport i zapewni opiekę w czasie przewozu. Podjęta w ten sposób uchwała 
stanowić będzie wypełnienie ustawowego obowiązku gminy wynikającego z art. 210 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe. 

4. Kolejny przyjęty na sesji akt prawa miejscowego to uchwała w sprawie kryteriów 
obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie, dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia oraz liczby punktów dla poszczególnych 
kryteriów. Uchwała ta określa kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej 
publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Strzelce 
Krajeńskie, wraz z liczbą punktów dla każdego kryterium. Akt ten utrzymuje kryteria 
obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017, również 
dokumenty niezbędne do ich potwierdzania oraz liczba punktów dla poszczególnych 
kryteriów. Uchwałę radni przyjęli jednogłośnie.  

5. Przyjęto także jednogłośnie uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie 
w 2017 roku. Łączna kwota na realizację Programu w 2017 roku wynosi 219.775,70 zł, z 
czego zasadnicza część wydatków jest przeznaczona na zapewnienie opieki zwierzętom w 
schronisku, planowana kwota wynosi 159.875 zł. Zabezpieczone środki będą także 
wykorzystane na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, kosztów wyłapywania i transportu 



zwierząt z terenu gminy do schroniska, usypiania ślepych miotów i chorych zwierząt oraz 
dokarmiania wolno żyjących kotów. Uchwałę tę radni podjęli jednogłośnie. 

6. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Strzelce 
Krajeńskie na rok 2017. Rada Miejska jak co roku wyznaczyła na sezon 2017 jedno kąpielisko 
tj. jezioro Lipie w miejscowości Długie i ustaliła sezon kąpielowy na okres od 24 czerwca do  
31 sierpnia 2017 r. Zorganizowanie kąpieliska w Długiem uzyskało pozytywną opinie 
wszystkich uprawnionych instytucji. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 Pozostałe uchwały ujęte w porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie i regulują 
sprawy związane z bieżącą działalnością gminy.  

Wszystkie akty prawne podjęte na XXXIII 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 zgłosili szereg wniosków                     
i zapytań adresowych do Burmistrza, które dotyczyły: remontu dróg w Sidłowe, Gardzku              
i w Brzozie; sprzątania parku miejskiego i rozliczenia umowy na sprzątanie z firmą Pajma; 
sprzątania dróg na wsiach; postawienia ławek na Alei Wolności w okolicy sklepu oraz na tej 
ulicy przy blokach pojemnika na plastyki, a także o pracowników prac społecznie-użytecznych 
na wsiach. 

Na zgłoszone wnioski i zapytania radnych odpowiedział Burmistrz Mateusz Feder                  
oraz  Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka. 

W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, pani sołtys Wielisławic zapytała                       
o możliwość rozbudowy mocy skrzynki elektrycznej wykorzystywanej do organizacji targów 
jadła. Natomiast pan sołtys Bobrówka wnioskował o postawienie lustra przy wyjeździe z ulicy 
Lipowej i skręcaniu   w kierunku Buszowa. Pan sołtys  poruszył również  sprawę przejść dla 
pieszych  na ul. Słowackiego w Strzelcach. 

W temacie przejść dla pieszych na ulicy Słowackiego w okolicy marketu Piotr i Paweł, 
odbyła się długa dyskusja, między innymi o karaniu tam mandatami karnymi przez policję 
oraz o możliwościach rozwiązania problemu, w celu ułatwienia mieszkańcom poruszania się 
po osiedlu,  w kierunku marketu i sklepiku osiedlowego.  
 Do zgłoszonych problemów odniesli się Burmistrz Mateusz Feder i Wiceburmistrz 
Mateusz Karkoszka. 
   Sesja została zamknięta o godz. 16:45 po wyczerpaniu porządku obrad.  
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


