
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, zapoznanie się z porządkiem 

obrad.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez 

złomowanie środka trwałego (samochodu ciężarowo – specjalizowanego FORD-

NIEMCY TRANSIT VAN 100S o numerze rejestracyjnym CRA K515). 

3. Przyjęcie informacji nt. udostępnienia przez Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie  

Firmie Handlowej „Ada” Sławomir Cieślewicz ok. 1 m2 powierzchni holu przy 

rejestracji ogólnej w celu sprzedaży z automatu napojów bezalkoholowych.  

4. Przyjęcie informacji nt. podpisania umowy najmu przez Dyrektora SP ZOZ  

w Radziejowie z PHU Auto-Maxii na wydzierżawienie nieruchomości garażowej nr 

22 przy ul. Szpitalnej 3 w Radziejowie.  

5. Udzielenie delegacji w celu przygotowania nieruchomości pod przetarg dotyczący 

fotowoltaiki oraz gruntów rolnych.  

6. Ustalenie stawki za wynajem nieruchomości lokalowych w budynku przy  

ul. Kościuszki 20/22 oraz przy ul. Kościuszki 58.  

7. Rozpatrzenie pisma Ogniska TKKF w sprawie zakupu strojów siatkarskich. 

8. Rozpatrzenie pisma ŚDS w Radziejowie w sprawie wsparcia finansowego  

na pokrycie części kosztów związanych organizacją imprezy mikołajkowej.  

9. Rozpatrzenie pisma Przedszkola Samorządowego z Piotrkowa Kuj. w sprawie 

dofinansowania powiatowego konkursu plastycznego „Jestem zdrowy  

i bezpieczny.” 

10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora Szkoły Muzycznej w sprawie ufundowania nagród 

Starosty dla laureatów Konkursu. 

11. Rozpatrzenie pisma w sprawie dofinansowania II Regionalnego Przeglądu 

Piosenki Ponadgimnazjalnych „King on the stage”.  

12. Rozpatrzenie pisma Zarządu Stowarzyszenia „Forum Samorządowe” Płowki  

1 w sprawie dofinansowania zakupu nagród na konkurs plastyczny „Wolność  

na zakręcie”.  

13. Rozpatrzenie pisma Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Doroty w Orlu w sprawie 

dofinansowania prac remontowych przy kościele.   

14. Rozpatrzenie pisma nauczyciela ZSM w Radziejowie Pani Joanny Wozińskiej  

w sprawie dofinansowania Powiatowego Konkursu Fizycznego „Fotografujemy 

zjawiska fizyczne wokół nas”.  

15. Rozpatrzenie pisma Dyrektora ZAZ w sprawie wyrażenia zgody na używanie 

herbu Powiatu Radziejowskiego w celach promocyjnych.  

16. Rozpatrzenie pisma radnych Miasta Radziejów w sprawie budowy parkingu przy 

SP ZOZ w Radziejowie.  

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

 

 


