1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie protokołu z poprzedniego
posiedzenia, zapoznanie się z porządkiem obrad.
2. Przekazanie Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy
dyrektora ds. medycznych SP ZOZ oraz projektu ogłoszenia o konkursie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności
Zawodowej w Radziejowie.
4. Wydanie upoważnienia dla radców prawnych: Krzysztofa Bukowskiego, Elżbiety
Manickiej
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5. Wydanie upoważnienia dla radców prawnych: Krzysztofa Bukowskiego, Elżbiety
Manickiej i Bartosza Rakoczego do reprezentowania przed NSA w Warszawie
w sprawie ze skargi kasacyjnej Powiatu Radziejowskiego od wyroku WSA
w Bydgoszczy z dnia 14.02.2013 r. sygn. Akt I SA/Bd951/11 oddalającego
skargę na decyzję Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
nr WPW.I.3043-3-23-85/09.
6. Przyjęcie porządku i zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości w 2013 roku dotacji z budżetu
powiatu dla niepublicznych szkół ponadgimnzajalnych o uprawnieniach szkół
publicznych funkcjonujących na terenie powiatu radziejowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres czterech lat
pomieszczeń kuchni szpitalnej przeznaczonych do przygotowania posiłków dla
pacjentów szpitala firmie, która będzie realizowała usługi w zakresie wyżywienia
chorych
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a będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu
do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa
przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu
do składu komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa
przekazywanego na rzecz samorządu powiatowego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez
złomowanie środka trwałego (samochodu osobowego FIATA UNO 1.0 KAT).
12. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu (decyzje 21-26).
13. Przedstawienie sprawy drogi powiatowej w m. Narkowo Gmina Dobre.
14. Zajęcie stanowiska w sprawie dzierżawy pozostałych gruntów, które mają być
przeznaczone pod fotowoltaikę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego
na 2013 rok.
16. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZS RCKU w sprawie ufundowania nagród
na Okręgową Olimpiadę Wiedzy Rolniczej (1200 zł).
17. Zapoznanie się z pismem PFRON w sprawie możliwości ubiegania się przez
Powiat Radziejowski o dofinansowanie zakupu środka transportu do przewozu
osób niepełnosprawnych w ramach „programu wyrównywania różnic między
regionami II” – obszar D.
18. Przedstawienie deklaracji finansowych dyrektorów szkół w sprawie zakupu
samochodu ze środków PFRON.
19. Rozpatrzenie pisma Pani Małgorzaty Pietrzak w sprawie dofinansowania tomiku
poezji pt. „Kobiety”.
20. Rozpatrzenie pisma

Włocławskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury

w sprawie ufundowania nagrody dla DPS w Piotrkowie Kuj.
21. Rozpatrzenie pisma Powiatowej Komendy Policji w Radziejowie w sprawie
dofinansowania nagród dla uczestników turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w
ruchu drogowym.
22. Rozpatrzenie pisma Zarządu TKKF „Radziejowianka” w sprawie dofinansowania
imprez sportowych z okazji Świąt w dniach 1 i 3 maja.
23. Rozpatrzenie pisma Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w sprawie
dofinansowania zakupu aparatu fotograficznego wraz z drukarką.
24. Przestawienie propozycji umowy na usługi prawnicze.
25. Wydanie opinii nt. realizacji przedłożonych faktur z zastępstwa procesowe.
26. Informacja nt. nielegalnego składowania odpadów w m. Czołówek.

