1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia, zapoznanie się z porządkiem obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat
pomieszczenia nr 1/134 o powierzchni 9 m2 przeznaczonego dla personelu, który
będzie realizował usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
znajdującego się w budynku „D” przy ul. Szpitalnej 3, położonym na działce
o nr ewid. 666/13, o pow. 03.30.25 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr

WL1R/00002595/2,

stanowiącej

własność

Powiatu

Radziejowskiego,

a będącej w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
3. Przyjęcie informacji nt. opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Objezdna, Kościuszki,
Szybka.
4. Przyjęcie informacji nt. awarii kotła centralnego ogrzewania w budynku
stanowiącym współwłasność powiatu przy ul. Kościuszki 20/22.
5. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Ogniska TKKF „Radziejowianka” w sprawie
dofinansowania strojów siatkarskich dla dziewcząt.
6. Rozpatrzenie pisma Zarządu Ogniska TKKF „Radziejowianka” w sprawie
ufundowania nagród dla uczestników turnieju tenisa stołowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 7 do arkusza organizacji
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej
w Przemystce na rok szkolny 2012/2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aneksu Nr 6 do arkusza organizacji
Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie na rok szkolny 2012/2013.
10. Rozpatrzenie pisma Dyrektora SP ZOZ w Radziejowie w sprawie wytypowania
przedstawicieli podmiotu tworzącego SP ZOZ do komisji konkursowych.
11. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZSM w Radziejowie w sprawie pomocy finansowej
na doposażenie pracowni gastronomicznej.
12. Rozpatrzenie pisma Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Toruniu
w sprawie wsparcia finansowego olimpiady bądź ufundowania nagród dla
uczestników.
13. Rozpatrzenie pisma Klubu Seniora Osięciny w sprawie dofinansowania
wyjazdu do Karpacza.
14. Rozpatrzenie pisma Gminnej Biblioteki Publicznej w Radziejowie w sprawie
dofinansowania kursu haftu kujawskiego.
15. Podjęcie decyzji w sprawie pisma Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ECHA”
Ryszard Chromiński z Ciechocinka.
16. Przyjęcie i zaopiniowanie materiałów na sesję.
17. Zapoznanie się z informacją Dyrektora PUP w Radziejowie nt. środków w PUP
na 2013 rok.

