
      Strzelce Krajeńskie,  30 października 2015 r. 
 

Informacja z XV  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
 
W dniu dzisiejszym 30 października 2015 roku o godz. 8.00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego odbyła się XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich, 
w której uczestniczyło 14 radnych, 4 sołtysów z terenu gminy, pan Wicestarosta Strzelecko-
Drezdenecki Bogusław Kierus, pan Burmistrz Mateusz Feder, pan Wiceburmistrz Mateusz 
Karkoszka, pan Skarbnik Adam Skrocki, pani Sekretarz Dorota Grzesiak. 
            Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia                                  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w celu rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia woli wspólnej realizacji w 2016 r. z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 1366F II etap – odcinek Aleja Piastów w Strzelcach 
Krajeńskich”, przy udziale środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2020. 

Wniosek o zwołanie sesji Burmistrz uzasadnił pilną potrzebą zmiany wysokości 
kosztów kwalifikowanych inwestycji wyliczonych przez Starostwo Powiatowe po złożeniu 
projektu uchwały oraz oczywistym błędem w zapisie wysokości udziału Gminy Strzelce 
Krajeńskie w kosztach zadania, należy uaktualnić kwoty wymienione w uchwale                              
nr  XIV/76/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia  28 października 2015r. 
Uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie zadania w ramach 
„Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020", 
którego nabór trwa do 30.10.2015r., konieczna jest więc pilna zmiana zapisów uchwały. 
Uchwała wraz z wnioskiem powinny być tożsame i zawierać te same kwoty.  
 W trakcie obrad Burmistrz dopowiedział, że tak pilny tryb zwołania sesji jest związany                   
z tym, że 30 października br. to ostatni dzień składania wniosków o dofinansowanie                       
w Urzędzie Marszałkowskim i w dniu dzisiejszym Starostwo musi wniosek wraz                                 
z wymaganymi załącznikami dostarczyć do Zielonej Góry, a kwoty muszą być                   
tożsame we wszystkich przedstawianych dokumentach. 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w zakresie przedstawionego projektu uchwały                      
i projekt przyjęli jednogłośnie – w głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  

Sesja została zamknięta o godz. 8:10 po wyczerpaniu porządku obrad. Uchwała 
przejęta przez Radę Miejską na XV sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
Opracowała:  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
 


