
Informacja z obrad XLIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 

12 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim  w Strzelcach Krajeńskich w godz. od 11.00 
do godz. 12.05  odbyła się XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich.  

W sesji na skład osobowy 15, uczestniczyło 15 radnych, 8 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 Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Kazimiera Czaja, Dyrektor Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzelcach 
Krajeńskich Sergiusz Paszkiewicz, Redaktor Naczelna „Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska 
oraz spośród publiczności jeden mieszkaniec Strzelec Krajeńskich. 

Sesję otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Janusz. Porządek 
obrad został rozszerzony o dwa punkty: 
1) na wniosek Przewodniczącej o punkt dotyczący przedstawienia sprawozdań                                      
z międzysesyjnych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, 
2) na wniosek  Burmistrza o projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie. 

 Na wstępie obrad Rada Miejska wysłuchała sprawozdania z międzysesyjnej 
działalności Burmistrza, a następnie rozpatrzyła informację o przebiegu realizacji inwestycji 
realizowanych  z budżetu gminy przy udziale  środków zewnętrznych w roku 2018. 

W punkcie obrad dotyczącym podjęcia uchwał, Rada przyjęła w głosowaniu jawnym 
sześć  uchwał,  z których pięć to akty prawa miejscowego.  
Przyjęte akty regulują poniższe sprawy: 
1) uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok  - dokonano przeniesień dochodów                   
i wydatków w ramach uchwalonego budżetu, 
2) uchwalono Statut Gminy Strzelce Krajeńskie. Ten akt prawa miejscowego dostosowuje 
prawo gminne, w szczególności dotyczące organizacji wewnętrznej i trybu pracy Rady 
Miejskiej do zmian wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania                           
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Uchwalony przez Radę nowy Statut Gminy 
wejdzie w życie z dniem rozpoczęcia kadencji  organów jednostek samorządu terytorialnego  
następującej po kadencji, w której został uchwalony, a więc od kadencji Rady, która 
ukonstytuuje się po wyborach zarządzonych na 21 października 2018 roku; 
3) uregulowano prawo miejscowe w zakresie wykonania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Radę obowiązek określenia                 
w drodze uchwały szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw 
uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Ten akt 
prawa miejscowego będzie również obowiązywał od kadencji rady, która ukonstytuuje się po 
wyborach zarządzonych na 21 października 2018 roku; 
4) dokonano drobnej zmiany w Statucie Żłobka Samorządowego zmieniając brzmienie pkt 18 
Statutu Żłobka, w celu zniesienia utrudnień dla rodziców z dostarczaniem zaświadczeń 
lekarskich  o zdrowiu dzieci, po przebytej chorobie; 
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5) dokonano sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej „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, 
6)uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce 
Krajeńskie, który został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie postanowieniem z dnia 1.10.2018 r. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje radni poruszyli poniższe sprawy: radna  Mirosława 
Niedźwiedź zapytała Burmistrza w sprawie badań na ulicy Poznańskiej pod cmentarz komunalny, czy 
badania te będą wiarygodne, ponieważ ten rok był wyjątkowo suchy. 

 Burmistrz odpowiedział, że w ofercie wskazano wykonanie wielu odwiertów i ma 
nadzieję, że te badania ostatecznie potwierdzą przydatność terenu pod cmentarz 
komunalny, ale należy poczekać na wyniki tych badań. 

Radny Jan Sagan mówił o informacji na facebooku odnośnie zaniechania prowadzenia 
strony internetowej związanej z historią historii Strzelec Krajeńskich przez osobę, która do tej pory to 
prowadziła  i proponował aby przejął to Strzelecki Ośrodek Kultury. 

W punkcie obrad wnioski i zapytania sołtysów, sołtys Przyłęgu poruszył sprawę konieczności 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie sklepu wiejskiego i poprosił Burmistrza  o pomoc                
w tej sprawie  poprzez ponowne wystąpienie do  Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o umieszczenie 
barierki ochronnej przy sklepie. 

W punkcie obrad sprawy różne Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść wiadomości 
e:mail jaka została wystosowana do radnych przed IX Koncertem Charytatywnym,  zapraszająca 
radnych do współpracy podczas XI Koncertu charytatywnego „Strzelczanie dla Strzelczan” w dniu                
15 września 2018 roku, a także informację  Przewodniczącej Rady Miejskiej, że ze środków Rady 
Miejskiej planowany jest zakup roweru na licytację podczas koncertu (wzorem ubiegłego roku). 

Przewodnicząca odczytała treść podziękowania dla Rady Miasta od Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i Ustawicznego za wsparcie w sfinansowaniu sztandaru szkolnego. 

Na zakończenie sesji było wiele podziękowań za pracę w kadencji 2014-2018 i życzeń na 
przyszłość. 
 
Sporządziła: 
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
Biuro Rady Miejskiej 


