
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a)  wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dróg kategorii dróg 

powiatowych oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych, 

b) wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o 

pow. 9 m2 przeznaczonego na sklep medyczno – rehabilitacyjny, 

znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Radziejowie położonym przy ul. Szpitalnej 3, w 

drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, 

c) wyrażenia zgody na najem, na okres trzech lat lokalu użytkowego o 

pow. 9 m2 przeznaczonego na salon optyczny, znajdującego się w 

części ciągu komunikacyjnego w budynku Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie położonym przy ul. 

Szpitalnej 3, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, 

d) wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez utylizację środków 

trwałych, 

e) zmian w budżecie powiatu na 2010 r. 

3. Wyrażenia opinii w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg 

powiatowych (odcinek drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń 

nad Wisłą – Biskupice – Płock). 

4. Rozpatrzenie pisma RDD w Biskupicach w sprawie zwiększenia 

zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce. 

5. Rozpatrzenie wniosku Tomasza Małetka Rybitwy 25 D, 88-170 Pakość w 

sprawie umorzenia kary pieniężnej w wysokości 7.500 zł. 

6. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Bytoń w sprawie przystąpienia do 

wspólnej realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi Stróżewo – Dąbrówka – 

Głuszyn Nr 18056C i 180569C od km 1+275 do km 3+772 łącząca drogę 

wojewódzką w miejscowości Stróżewo z drogą powiatową w miejscowości 

Głuszyn”. 

7. Zapoznanie z pismem w sprawie projektu pn. „e-Usługi – e-Organizacja – 

pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, w części dotyczącej komponentu „e-

Zdrowie w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

na lata 2007-2013. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac na projektem budżetu powiatu 

radziejowskiego na 2011 r.  

9. Sprawy różne. 


