
      Strzelce Krajeńskie, 19 sierpnia 2016 r. 
 

Informacja z XXVI  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
 
W dniu dzisiejszym o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się 

XXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich, w której uczestniczyło 11 
radnych, 5 sołtysów z terenu gminy, Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka i 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 
zmieniającej uchwałę budżetową gminy na 2016 rok. 

Wniosek o zwołanie sesji Burmistrz uzasadnił koniecznością zabezpieczenia                          
w budżecie gminy środków w wysokości 72.900 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego 
na wykonaniu remontu dróg gminnych wspólnie z Nadleśnictwem Strzelce Krajeńskie. 
Maksymalna wartość zadania może wynieść 1.458.000 zł, a udział środków gminy Strzelce 
Krajeńskie wynosi 72.900 zł i kwota ta zostanie przeznaczona na wykonanie przebudowy 
drogi prowadzącej od ulicy Poznańskiej przez Licheń do Długiego w technologii 
umożliwiającej  korzystanie przez samochody pożarnicze w przypadku  kiedy wybuchnie 
pożar na terenie przyległych lasów, jednak z głównym przeznaczeniem dla rowerzystów, bez 
możliwości wykorzystywania jej do celów wywozu drewna przez ciężki sprzęt.  

Po odczytaniu wniosku w sprawie zwołania sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 
otworzył dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały.  

Wiceburmistrz Mateusz Karkoszka przedstawił radnym plany realizacyjne projektu. 
Zadanie współfinansowane przez lasy państwowe w 90%, realizacja całego projektu tj. 
budowy 11,5 km drogi nastąpi w okresie 2 lat, w tym roku do końca grudnia odcinek 2 km,                
a pozostałość w roku przyszłym. Wykonana zostanie droga w technologii takiej jak wykonana 
została droga na trasie na trasie  Długie-Kawki  o szerokości 3,5 m oraz 0,75 m pasa po 
bokach. Ogólny koszt zadania szacuje się na 3-3,5 mln złotych. 

Radni nie zgłosili uwag i zapytań w zakresie przedstawionego projektu uchwały                      
i projekt przyjęli jednogłośnie – w głosowaniu udział wzięło 11 radnych.  

Sesja została zamknięta o godz. 9:15 po wyczerpaniu porządku obrad. Uchwała 
przejęta przez Radę Miejską na XXVI sesji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronach internetowych Urzędu Miejskiego. 
 
Opracowała:  
Krystyna Łazarewicz-Ćwirko 
 


