
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez złomowanie środków trwałych 

(samochód Fiat 126p 650 i przyczepa SAM 94), 

b) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat  

2 lokali znajdujących się na IV piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, 

c) zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  

w Piotrkowie Kuj. oznaczonych numerami: 393/3, 393/4, 393/5, 393/6,  

w drodze kolejnego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego, 

d) wyrażenia zgody na zbycie w trybie kolejnego (trzeciego) przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości lokalowej o numerze 19 położonej  

w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 6 w budynku byłego hotelu pielęgniarek, 

wraz z udziałem wynoszącym 1674/54921 części w prawie użytkowania 

wieczystego działki gruntu o nr ewidencyjnym 666/4, 

e) ustalenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”, 

f) powierzenia Zespołowi Szkół i Placówek w Radziejowie wykonanie 

poszczególnych czynności związanych z realizacją Umowy  

Nr EDP/000015/02/D o dofinansowanie projektu w ramach programu  

„Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych”. 

3. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Mechanicznych na cele działalności 

gospodarczej – krawiectwo. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, 

b) zaciągnięcia bankowego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

Powiatu Radziejowskiego. 

5. Zapoznanie się z projektami uchwał Rady Powiatu w sprawie: 

a) przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  

z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa 

dojrzałości/maturalnego prowadzonych i dotowanych przez Powiat 

Radziejowski w roku szkolnym 2006/2007”, 



b) przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów  

na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 

2006/2007”. 

6. Zapoznanie się z informacją nt. stanu przygotowań do dożynek. 

7. Przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 

8. Informacja nt. inwestycji na drodze powiatowej Samszyce – Izbica Kuj. 

 


