
Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

Sępólno Kraj. 30.10.2020 r. 

RP.0003.17.2020 

STAROSTWO POWIATOWE,] 
w Sępólnie Kraieńikim 

Łzrt....©.. L. Dv 
Podpis ...L. 

"pu*. 30. 10. 2020 
Sz. P. 

Jarosław Tadych 
Starosta Sępoleński 

Zgodnie z § 24 ust. 1 i 4 statutu Powiatu Sępoleńskiego stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XLIX/244/2018 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 

września 2018 r. przekazuję następujące interpelacje i zapytania: 

1. Interpelacja (1-11) odczytana na sesji Rady Powiatu w dniu 30 października 2020 r. i 

przekazana do biura rady przez radną Barbarę Bury. Interpelacja dotyczy budowy 

chodnika wzdłuż drogi powiatowej relacji Więcbork - Nowy Dwór. 

Załącznik: 

1. Interpelacja Barbary Bury. 

2. Prośba o wykonanie chodnika. 

3. Lista złożonych podpisów działkowców. 

Sp. A K. 
30.10.2020 r. 

radapowiatu(a>Dowiat-sepolno.pl www.powiat-sepolno.pl www.bip.powiat-sepolno.pl 

Z wyrazami szacunku 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

Rada Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 
ul. Kościuszki 11 

89-400 Sępólno Krajeńskie 
NIP: 561-13-27-106 Regon: 092350926 
tel. 52-388-13-68 fax. 52-388-13-03 



Sępólno Krajeńskie, dnia 30.10.2020r. 
Barbara Bury 
Imię i nazwisko radnego 

RADA POWIATU 
w Sępólnie Krajeńskim 

Pan 
JAROSŁAW TADYCH 

Podpis ^ 

30. PA 

Przewodniczący 
Zarządu 
Powiatu Sępołeńskiego 

Za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Powiatu 

INTERPELACJA 

na sesji / w okresie miedzy sesyjnym 

Stosownie do zapisu § 24 ust. 2 Statutu Powiatu Sępołeńskiego składam 
interpelację w sprawie: budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej relacji 
Więcbork - Nowy Dwór: 

Działając w imieniu działkowców zrzeszonych w Polskim Związku 
Działkowców im. „600-lecia" w Wituni składam interpelację w sprawie 
budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej relacji Więcbork - Nowy Dwór. 

W załączeniu przedkładam list działkowców z listą z podpisami z prośbą o 
realizacje zadania w latach 2021- 2022r. 

Podpis radnego 



Więcbork., dnia 04.07.2020 

Polski Związek Działkowców 

Rodzinny Ogród Działkowy 

Im. „600-lecia" w Wituni 

89-410 Więcbork 

Sz. P. Barbara Bury 

Radna Powiatu Sępoleńskiego 

Prośba o wykonanie chodnika 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do naszej radnej Pani Barbary Bury o pomoc. 

Prosimy o wykonanie chodnika do działek ogrodowych przy szosie w kierunku Nowego 

Dworu. Prośbę naszą motywuję tym, że poruszamy się pieszo, rowerem w celu dotarcia do 

naszych działek dziurawą jezdnią bez chodnika co stwarza zagrożenie. Na poboczu często 

wyrasta wysoka trawa, która uniemożliwia zejście lub zjechanie rowerem z jezdni co stanowi 

olbrzymie zagrożenie. Droga też jest dosyć ruchliwa, a widoczność na niektórych odcinkach 

drogi jest ograniczone poprzez wzniesienie oraz zakręty. Auta poruszające się tym odcinkiem 

drogi też nie zawsze stosują się do prędkości jaka obowiązuje co stwarza olbrzymie zagrożenie 

dla uczestników ruchu zwłaszcza pieszych i rowerzystów nie można zapomnieć o dzieciach i 

osobach w podeszłym wieku. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i prośby. 

Z poważaniem 

Załączniki: 

1. Lista podpisów działkowców 


