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Porządek obrad

XXIX zdalnej sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
na dzień 24 lutego 2021 roku, godz. 10,00

1. Otwarcie sesji:
a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
3. Sprawozdanie Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie między
sesjan'ii, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między
sesjarni.

5. Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Sępólno
Krajeńskie - wystąpienia przedstawicieli:

a) Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim,
- dyskusja.

b) Komendy Powiatowej Pa?ństwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
- dysla?isja.

c) Zarządu Oddzia?łu Gminnego Związku Ochotniczych 8trajr;y Pożarnych RP
w Sępólnie Krajeńskim,
- dyskusja.
d) Prokuratury Rejonowej w Tucholi
- dyskusja.

8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie Gminy
Sępólno Krajeńskie.
9. Podjęcie uchwa?ł w sprawie:

a) zswrot?u oraz zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzeda?ż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spo$cia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie za
rok 2021,

b) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
,,Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030", w tym
trybu jej konsultacji, o których mowa w art.6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
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c) pozbawienia statusu pomnika przyrody,
d) uzgodnienia przejścia obwodnicy Sępólna Krajeńskiego przez użaytek
ekologiczny.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz informacje Przewodniczącego Rady
o udzielonych odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania
zgłoszone na poprzedniej sesji.
11. Odpowiedzi na wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.
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