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RP. 0002.1.XXVIII.2020 
Działając w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 511) art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacjami kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. poz. 374,567 i 568) oraz § 15 ust. 1 Statutu Powiatu 

Sępoleńskiego zwołuję 

XXVIII sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się dnia 30 października (piątek) 2020 roku o godz. 09.00 w 

sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim: 

Porządek 

1. Otwarcie sesji: 

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

3. Informacje i oświadczenia radnych. 

4. Zgłaszanie interpelacji i zapytań przez radnych. 

5. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania złożone na ostatniej sesji 

i w okresie międzysesyjnym. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o czynnościach w okresie między sesjami. 

7. Sprawozdanie Starosty Sępoleńskiego z prac Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim w okresie międzysesyjnym 

oraz informacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020 r. 

9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Starostwa: 

a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatu, 

b) wystąpienie Starosty Sępoleńskiego, 

10. Podjęcie uchwal w sprawach: 

a) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu sępoleńskiego, których właścicielem lub zarządzający jest 

Powiat Sępoleński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków , 

b) zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020, 

c) przekształcenia Domu Dla Dzieci nr 3 w Malej Cerkwicy w Dom Dla Dzieci nr 3 w Malej Cerkwicy i Dom Dla Dzieci nr 

4 w Malej Cerkwicy oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Więcborku 

w Dom Dla Dzieci nr 1 i Dom Dla Dzieci nr 2 w Więcborku, przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Malej Cerkwicy w Dom Dla Dzieci nr 3 w Malej Cerkwicy oraz przekształcenia Centrum Administracyjnego Placówek 

Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku w Centrum Administracyjne Domów Dla 

Dzieci w Więcborku oraz nadania mu statutu, 

d) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. 

11. Zakończenie obrad. 

w trybie zdalnym 

a) stwierdzenie ąuorum, 


