
Informacja z XLIII  sesji Rady Miejskiej 
 

 28 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XLIII 
zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich. 
           W sesji na stan ustawowy 15, uczestniczyło 15 radnych, 15 sołtysów sołectw gminy 
oraz zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, Zastępca 
Burmistrza Mateusz Karkoszka, Sekretarz Gminy Dorota Grzesiak, Skarbnik Gminy Adam 
Skrocki, dyrektorzy i prezesi jednostek gminnych: Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Grzegorz Rakiej; Dyrektor Samorządowego Centrum Obsługi Placówek 
Oświatowych Zbigniew Pytel, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Marian Ambrożuk, Dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury Eryk Szurko oraz Redaktor 
Naczelna „Ziemi Strzeleckiej” Renata Tokarska. 
           Porządek obrad na wspólny wniosek Komisji Budżetowej i Komisji Spraw Społecznych 
został rozszerzony przez Radę Miejską o punkt 12a dotyczący przeprowadzenia głosowania 
dotyczącego zaopiniowania projektu podziału Gminy Strzelce Krajeńskie na okręgi wyborcze i 
obwody głosowania w związku z nowelizacją ustawy Kodeks wyborczy. Wniosek ten radni 
przyjęli jednogłośnie. 

W pierwszej części sesji Rada Miejska wysłuchała sprawozdań: Burmistrza Strzelec 
Krajeńskich  z działalności w okresie międzysesyjnym tj. za okres od  31 stycznia do 28lutego 
2018 r. oraz rozpatrzyła pięć sprawozdań będących przedmiotem sesji: z działalności                        
Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2017 rok; z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Strzelce Krajeńskie w 2017 roku oraz sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady 
Miejskiej za 2017 rok. 

W zakresie przedstawionych sprawozdań radni nie prowadzili dyskusji. 
Kolejny punkt sesji to przyjęcie uchwał. Rada Miejska zgodnie z porządkiem obrad 
rozpatrzyła i w głosowaniu jawnym przyjęła trzy uchwały.  

Pierwsza z rozpatrywanych uchwał, to uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 
2018 rok, której projekt z autopoprawkami Burmistrza zakładał zwiększenie dochodów 
budżetowych o 35.536,50 zł oraz zwieszenie wydatków budżetowych o tę sama kwotę.  

Projekt uchwały wraz z autopoprawkami radni przyjęli jednogłośnie. 
Kolejne dwie z przyjętych przez Radę uchwał dotyczyły zmiany Wieloletniego planu 

rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-
2020 oraz uchwalenia tego na lata 2018-2021.  

Na sesji radni nie dyskutowali w przedmiocie rozpatrywanych projektów, przyjęli je 
jednogłośnie. 

W punkcie obrad wnioski i interpelacje, radni poruszyli następujące sprawy: 
zatrudnienia pracowników prac społecznie-użytecznych w bieżącym roku, opłat za wwóz 
śmieci, działalności Ceowego Związku Gminy SGO5 wraz z wnioskiem o zaproszenie 
kierownika Związku na sesję w marcu, statusu Spółki SEC i planów jej działalności, spłaty 
kredytu przez właścicieli budynku przy Alei Wolności 18 za wykonany remont dachu, 
odkupienia przez gminę szopki gospodarczej od mieszkańca Strzelce Krajeńskich, położonej 
w obrębie kwartału: Targowa/Południowa/Ludowa, wyrównania drogi do oczyszczalni 
ścieków w Strzelcach Krajeńskich oraz założenia lampy oświetleniowej na parkingu przy                  
ul. Kościuszki  3. 

 
 



 
Na zgłoszone zapytania i wnioski  odpowiedzieli na sesji:” Burmistrz, Wiceburmistrz 

prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznych. 

W punkcie obrad sprawy różne Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała list Rady 
Miasta Gorzowa – podziękowanie za poparcie stanowiska podjętego przez Radę Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego, apelującego o priorytetowe potraktowanie opracowania  
dokumentacji przedprojektowej na elektryfikacje linii kolejowej 203, co w niedalekiej 
przyszłości  będzie realizowane. 

Sesja została zamknięta o godz. 16:00 po wyczerpaniu porządku obrad. Teksty 
wszystkich uchwał przyjętych na XLIII sesji dostępne są w Biuletynie informacji Publicznej na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
Opracowała  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 

 


