
Protokół Nr XXV/20 

z sesji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

odbytej 18 września 2020 roku 

w trybie zdalnym 

Ad.l. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu o godz. 15.20. 

Marek Chart oznajmił, że sesja jest nagrywana i transmitowana na żywo w Internecie. 

Przewodniczący poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek 

Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2020 roku. (załącznik nr 1). 

Ad.la. 

W związku z faktem, że sesję przeprowadzono w trybie zdalnym Przewodniczący Rady 

Powiatu dokonał sprawdzenia obecności radnych poprzez kolejne wyczytywanie 

nazwisk. Przewodniczący stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 radnych (nieobecni 

Zofia Krzemińska i Krzysztof Wilgosiewicz), co stanowi ąuorum i umożliwia 

prawomocne podejmowanie uchwał. 

Ad.l.b. 

Przewodniczący Marek Chart przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie ąuorum 

b) przedstawienie porządku obrad. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy 

Powiatem Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania 

organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

3. Zakończenie obrad. 

Ad.2. 

Roman Krzysztofek, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg zaprezentował projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem 

Sępoleńskim i Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

Dyrektor Wydziału poinformował, że uchwała dotyczy utworzenia linii komunikacyjnej 

relacji: Nakło nad Notecią - Mrocza - Więcbork - Wąwelno - Mierucin - Wąwelno -

Mrocza - Nakło. Koszt utworzenia linii wynosi około 16.000 zł. Dofinansowanie ze 

strony Wojewody to 12.000 zł, pozostałe 4.000 zł zostanie podzielone na samorządy, 

przez które linia będzie przebiegała, czyli: powiat sępoleński, powiat nakielski, gmina 

Więcbork, gmina Sośno. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

Do obrad sesji włączył się radny Krzysztof Wilgosiewicz. 

O głos poprosił Starosta Sępoleński. Jarosław Tadych zauważył, że prezentowany 

projekt uchwały jest konsekwencją rozmów ze Starostą Nakielskim, Burmistrzem 

Więcborka, Burmistrzem Mroczy, Wójtem Sośna. Rozmowy te były prowadzone w 

związku z wnioskiem mieszkańców Wąwelna i okolic. Sprawa dotyczy grupy dzieci z 

tego terenu, która dojeżdża do szkoły w Mroczy. Starosta stwierdził, że chciałby dać tej 

nowej linii komunikacyjnej szansę i poprosił radnych o przyjęcie projektu uchwały. Sesja 

nadzwyczajna została zwołana w trybie pilnym aby powiat nakielski jako organizator 

linii zdążył złożyć stosowny wniosek w sprawie u Wojewody. 



Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki Franciszek Frohlke przedstawił 

jednogłośnie pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer przedstawił jednogłośnie 

pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Przewodniczący Marek Chart zamknął dyskusję. 

w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Sępoleńskim i 

Powiatem Nakielskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego 

transportu zbiorowego, co stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart o 

godz. 15.35 zamknął obrady XXV sesji Rady Powiatu. 

Protokołowała: 

Rada Powiatu w obecności radnych 16 radnych 

(nieobecna Zofia Krzemińska) 

jednogłośnie (zał. nr 2) 

podjęła uchwałę Nr XXV/121/2020 

Ad.3. 
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