
W dniu 28 lutego:  

1. Zarząd Powiatu podjął uchwalę w sprawie wyrażania zgody na 

nieodpłatne przekazanie środków trwałych:  Tablica interaktywna 

Esprit DT 101’’ 31826 zakupiona dla Zespołu Szkół i Placówek 

 w Radziejowie w związku z realizacją projektu „Większa wiedza – 

lepsza przyszłość” 

2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażania zgody na 

nieodpłatne przekazanie środków trwałych: Projektor Benq MW820ST 

DLP WXGA/3000AL/13000:1/HDMI 4718755044113 zakupionego dla 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie w związku z realizacją 

projektu „Większa wiedza – lepsza przyszłość”  

3. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do  opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach 

ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego 

przewidzianych w roku 2018 

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę uchylającej uchwałę nr 245/2018 

Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie  

wyrażenia zgody na  zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 

położonej  

w miejscowości Radziejów  przy ul. Szpitalnej , w obrębie geodezyjnym 

Radziejów, oznaczonej numerem geodezyjnym 691/6,  w drodze 

drugiego  przetargu ustnego nieograniczonego. 

5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie środka trwałego (urządzenia 

wielofunkcyjnego), stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego 

będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie na 

rzecz Starostwa Powiatowego w Radziejowie.  

6. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2018 rok. 

7. Zarząd Powiatu odroczył rozpatrzenie prośbę o przebudowę przepustu 

pod drogą powiatową na rzece Niwce w m. Kozjaty.  

8. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył prośbę RSW Koło Wędkarskie 

Osięciny o wsparcie finansowe na zakup narybku.  



9. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę o utworzenie przystanku 

autobusowego wraz z wiatą przystankową po prawej stronie drogi  

w kierunku Bytonia przy ul. Wyzwolenia. 

10. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę  Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radziejowie o dofinansowanie 

organizacji spotkania z okazji Dnia Kobiet. Zarząd Powiatu przeznaczył 

na ten cel 200 zł.  

11. Zarząd Powiatu negatywie rozpatrzył prośbę Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Radziejowie o dofinansowanie 7- 

dniowej wycieczki w Bieszczady 

12. Zarząd Powiatu odroczył rozpatrzenie prośby  Dyrektora ZSM  

 i Rady Rodziców ZSM o dofinansowanie koncertu charytatywnego  

i przekazanie materiałów na kiermasz charytatywny.  

13. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył prośbę Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o zarezerwowanie stoiska  

w Jarmarku Wielkanocnym w Przysieku i przekazanie środków na 

zakup produktów materiałów. Zarząd Powiatu postanowił przeznaczyć 

na ten cel kwotę 250 złotych. 

 


