
1. Zarząd Powiatu przyjął informację i nie wyraził zgody na wynajem 

pomieszczenia opow. 7,74 m2 mieszczącego się na parterze w budynku 

internatu ZS RCKU w Przemystce. 

2. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie 

dotyczącym zwolnienia z odprowadzenia do budżetu Powiatu 

Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych w roku 2017 z tytułu 

wydzierżawienia lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w 

nieodpłatnym użytkowaniu i poprosił o przygotowanie uchwały na sesję Rady 

Powiatu. 

3. Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Radziejowie z prośbą o przydział środków na zakup nagród książkowych dla 

uczestników VI Spotkań Kujawskich uczniów klas instrumentów dętych, 

drewnianych i blaszanych w dniu 16 grudnia 2016 r. i przeznaczył na ten cel 

300 zł. 

4. Zarząd Powiatu podtrzymał negatywne stanowisko Rady Gminy Dobre w 

sprawie budowy chlewni na 2000 sztuk wraz z infrastrukturą techniczną i 

obiektami towarzyszącymi w miejscowości Morawy Gmina Dobre i skierował 

sprawę na Komisję Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego 

praz Komisje Rolnictwa. Leśnictwa i Ochrony Środowiska. 

5. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w 

Radziejowie dotyczącym wyłączenia PUP z Centrum Usług Wspólnych 

Powiatu Radziejowskiego. 

6. Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na wynajęcie na okres czterech lat pomieszczenia nr 1/134 o powierzchni 

9m2, znajdującego się w budynku „D” przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie. 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w Sprawie wyrażenia zgody na najem, na 

okres trzech lat lokalu użytkowego o pow. 9m2 przeznaczonego na salon 

optyczny, znajdującego się w części ciągu komunikacyjnego w budynku 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy 

ul. Szpitalnej 3 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 

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

Radziejowskiego na 2016 r. 



9. Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami komisji o projekcie budżetu na 

2016 r. oraz WPF na lata 2017-2026. 

10. Zarząd Powiatu przyjął materiały na sesję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


