1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Zarządu Powiatu Nr 228/2006 z dnia
24 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.
3. Przyjęcie informacji o pokryciu kosztów bieżącego funkcjonowania pomieszczenia
przeznaczonego do prowadzenia Młodzieżowego Centrum Kariery.
4. Wyrażenie zgody na wykonanie III etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Budowa zamkniętego podjazdu i boksów garażowych wraz z zapleczem dla
ambulansów sanitarnych”.
5. Przyjęcie informacji w sprawie wynajęcia pomieszczenia w budynku „B” SP ZOZ
na prowadzenie punktu protetycznego.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół Mechanicznych
w Radziejowie na oddanie nieruchomości rolnej niezabudowanej w dzierżawę
na okres 1 roku w trybie II przetargu ustnego nieograniczonego z możliwością
przeznaczenia pod budowę biogazowni w celu uzyskania stosownych
pozwoleń oraz określenia minimalnej opłaty za dzierżawę,
b) wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na wynajęcie na okres do 10 lat 2
pokoi mieszkalnych (nr 314 i 315) oraz części korytarza znajdujących się na
III piętrze w internacie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Przemystce,
c) zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,
d) zatwierdzenia

na rok szkolny 2009/2010

aneksów

do arkuszy

organizacyjnych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat
Radziejowski.
7. Rozpatrzenie wniosku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kuj.
w

sprawie

współpracy

w

organizacji

XII

Ogólnopolskiego

Maratonu

Windsurfingowego 2010.
8. Zapoznanie z pismem DPS w Piotrkowie Kuj. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż budynku chlewni w Piotrkowie Kuj. stanowiącego własność powiatu.
9. Zapoznanie z pismem p. Wandy Przysieckiej i p. Beaty Mańkowskiej w sprawie
wyrażenia zgody na wykupienie części działki w Piotrkowie Kuj. stanowiącej
własność powiatu.
10. Zapoznanie z pismem p. Bożeny Sawickiej w sprawie wyrażenia zgody na
wykupienie części działki w Piotrkowie Kuj. stanowiącej własność powiatu.

11. Zapoznanie z pismem Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kuj. w sprawie
uchylenia uchwały Nr XXXI/198/2009 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24
września 2009 r.
12. Zapoznanie z pismem Wójta Gminy Bytoń w sprawie rozwiązania umowy z dnia
25 września dotyczącej wspólnej inwestycji drogowej.
13. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie dofinansowania
zakupu pomocy dydaktycznych.
14. Przyjęcie porządku i materiałów na sesję.

