
1. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne przekazanie środka trwałego (oczyszczalni ścieków) wybudowanej 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, 

sfinansowanej ze środków budżetu Powiatu przeznaczonych na ochronę 

środowiska, jako przedsięwzięcie związane z ochroną wód.  

2.  Zarząd Powiatu przyjął informację Starosty nt. realizacji projektu „Uzupełnianie 

ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych  

o działkach, budynkach lokalach na terenie Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”. 

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem p. Tomasza Dominiaka w sprawie 

propozycji zmian w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego  

w Radziejowie. Starosta w imieniu członków Zarządu będących również 

członkami Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zwróci się  

z pismem, aby materiały i informacje o planowanych posiedzeniach Rady radni 

otrzymywali na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami komisji Rady Powiatu  

o projekcie budżetu na 2014 rok oraz projekcie WPF na lata 2014 – 2025. Opinie 

Komisji są pozytywne, dodatkowo Komisja Infrastruktury Technicznej  

i Bezpieczeństwa Publicznego, zgłosiła wniosek, aby środki przeznaczone na 

inwestycje i remonty nie były niższe niż w 2013 roku. Istnieje obawa o brak 

możliwości realizacji inwestycji na drogach powiatowych, które chciałyby 

wspierać samorządy gminne. 

     Zarząd Powiatu (5 głosami za) zdecydował, że realizacja wniosku Komisji 

Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego, zostanie rozważona po 

przeprowadzeniu bilansu w maju przyszłego roku.  

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

Radziejowskiego na 2013 rok.  

6. Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu do porządku obrad uchwały w sprawie 

powierzenia gminie Topólka prowadzenia własnego zadania publicznego Powiatu. 

Zarząd Powiatu przyjął porządek i pozytywnie zaopiniował materiały na sesję. 

7. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora ZSM Radziejowie  

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie bezpłatnego korzystania z usług 

pływalni przez uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat  

w ramach godzin wychowania fizycznego oraz z pismem w sprawie wyrażenia 

zgody na rozszerzenie oferty usług krytej pływalni, i podjął decyzję że w tej 

sprawie zostanie wysłane przez Wydział Polityki Społecznej, Spraw 

Obywatelskich i Promocji Powiatu zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego.  

Po uzyskaniu odpowiedzi Zarząd Powiatu podejmie ostateczną decyzję. 

8. Ustalono następne posiedzenie Zarządu na dzień 27 grudnia i 31 grudnia  

2013 r.  

 


