
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Zapoznanie się z informacją nt. Internetowego Portalu Informacyjnego Powiatu 

Radziejowskiego. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń pralni znajdujących się  

w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, 

o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 2595, 

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia socjalnego i szatni dla 

salowych i sprzątaczek znajdujących się w piwnicach budynku 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy 

ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 

ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 2595, 

c) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia na Sklep Medyczno-

Rehabilitacyjny „MA-JA-Med.” o pow. 9,00m2, znajdującego się w budynku 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie przy 

ul. Szpitalnej 3, położonym na działce o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 

ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 2595, w drodze pierwszego 

przetargu ustnego nieograniczonego, 

d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczenia na salon optyczny, 

zaadaptowanego z części ciągu komunikacyjnego o pow. 9,00m2, 

znajdującego się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Radziejowie przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce  

o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej  

KW Nr 2595, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego. 

4. Zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy najmu dla Biura Powiatowego 

ARiMR w Przemystce. 

5. Zajęcie stanowiska w sprawie sfinansowania nawierzchni asfaltowej drogi 

dojazdowej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok. 

7. Zatwierdzenie nowych kierunków kształcenia w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Radziejowie oraz Zespole Szkół RCKU w Przemystce. 

8. Zajęcie stanowiska w sprawie ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Radziejowie oraz Dyrektora Zespołu Szkół RCKU  

w Przemystce. 



9. Zapoznanie się z informacją nt. utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół  

i Placówek Oświatowych. 

10. Rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania wyjazdu na kolonie młodzieży  

z parafii Piotrków Kuj. 

11. Podjęcie decyzji w sprawie dofinansowania Ośrodka Edukacji Ekologicznej  

w Budzisławiu. 

12. Ustalenie stawki żywieniowej na jednego mieszkańca w Domu Pomocy 

Społecznej w Piotrkowie Kuj. 

13. Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia czwartej komisji stałej Rady Powiatu  

– Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

14. Sprawy różne. 

 


