
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Programu 

Współpracy Powiatu Radziejowskiego na 2006 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 

działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego”. 

3. Zapoznanie się z informacją nt. przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Radziejowie. 

4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie postępowania o zamówienie 

publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Radziejowskiego  

i podległych mu samorządowych jednostek organizacyjnych. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (dwóch 

zestawów komputerowych) będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Radziejowie na rzecz Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Radziejowie, 

b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych (trzech 

zestawów komputerowych) będących w użytkowaniu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Radziejowie na rzecz gminnego Ośrodka Kultury w Topólce. 

6. Podjęcie decyzji w sprawie: 

a) zmiany stawki opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 

b) wygaśnięcia trwałego zarządu, 

c) ustanowienia trwałego zarządu. 

7. Zajęcie stanowiska w sprawie: 

a) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kuj. w sprawie 

wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego na okres 1 roku, 

b) wniosku Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Przemystce w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie p. Marii Jędrzejowskiej lokalu w budynku 

internatu na okres do 10 lat. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu 

realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok. 

9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok. 



10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia zobowiązań dotyczących roku 2006. 

11. Przyjęcie proponowanych zmian do budżetu powiatu na 2005 r.  

12. Przyjęcie porządku i materiałów na sesję. 

13. Rozpatrzenie wniosków komisji w sprawie projektu budżetu powiatu  

na 2006 r. 

14. Informacja nt. posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ. 

 


