
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Radziejowie.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia okresu powierzenia pełnienia 

obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok. 

6. Rozpatrzenie pisma dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w sprawie wyrażenia zgody 

na rozszerzenie wniosku w sprawie uczestnictwa w realizacji „Programu 

wyrównywania różnic między regionami II.” 

7. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Topólka w sprawie partycypacji w kosztach 

przebudowy drogi gminnej Paniewo – Żydowo. 

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie określenia kierunków pracy Zarządu 

Powiatu w celu podjęcia działań oszczędnościowych oraz w sprawie zmiany 

uchwały Nr II/18/2010 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 16 grudnia  

2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty 

Radziejowskiego, przedłożonych przez Komisję Budżetu i Finansów. 

9. Zapoznanie się z informacją nt. stanu zatrudnienia w jednostkach 

organizacyjnych Starostwa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  

w formie umowy użyczenia lokalu użytkowego znajdującego się na parterze 

budynku administracyjno – biurowego Starostwa Powiatowego w Radziejowie 

położonego na działce o nr ewid. 690/6 o pow. 1,9890 ha przy ul. Kościuszki  

58 w Radziejowie, stanowiącego własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie.  

11. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Osięciny w sprawie remontu drogi w Borucinie.  

12. Rozpatrzenie pisma WOPR w sprawie zakupu torby ratowniczej PSP-R1  

w wyposażeniem.  

13. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach osi 

priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działania 

4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.   



14. Zajęcie Stanowska w sprawie zakupu z środków PFRON samochodu  

do transportu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego.    
15. Rozpatrzenie wniosku p. Łojewskiego w sprawie remontu chodnika  

w miejscowościach Topólka i Bytoń. 

16. Rozpatrzenie wniosku p. Łojewskiego w sprawie remontu wjazdu i schodów  

do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.   

 


