
Sępólno Kraj., dnia 20 listopada 2020 roku 

K A D A  P O W I A T U  
w Sępóliilf Krajeńskim 

ul. Koiciuszki 11 
89-400 Sępólno Krajeńskie 

RP. 0002.1.XXIX.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 

w trybie zdalnym 

XXIX sesję Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim, która odbędzie się dnia 27 listopada (piątek) 2020 roku o godz. 

09.00 w sali im. Lucjana Prądzyńskiego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim: 

Porządek 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie ąuorum, 

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII 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 infonnacja o złożonych przez radnych wnioskach i sposobie ich załatwienia. 

8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Drogowego. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) ustalenia opłat na 2021 rok za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym oraz 

wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, 

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

10. Wnioski, informacje i oświadczenia radnych i gości. 

11 .Zakończenie obrad. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADT POWIATU 


