
1. Zarząd Powiatu przyjął porządek i pozytywnie zaopiniował materiały  

na sesję.  

2. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektu „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 

3. Zarząd Powiatu przyjął informację p. Płaczkowskiej Przewodniczącej 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności nt. planowanego przez 

rząd nowego podziału terytorialnego zespołów.  

4. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka 

trwałego (samochodu osobowego Volkswagen T41,9 TD) w drodze I przetargu 

ustnego (licytacja). 

5. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. podpisania umowy przez dyrektora SP 

ZOZ w Radziejowie na udostępnienie ok. 1m2 powierzchni holu w celu sprzedaży 

z automatu napojów i batonów.  

6. Zarząd Powiatu ustalił, że nieruchomości rolne niezabudowane, położone w 

miejscowości Radziejów, stanowiące mienie Powiatu Radziejowskiego są w 

trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Przemystce. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Radziejów w rejonie ulic Szpitalna, Kruszwicka, Odjezdna, Kościuszki, Szybka  

przyjętym Uchwałą Nr XX/159/2013 z dnia 07.06.2013 r. Rady Miasta 

Radziejów opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego w dniu 07.08.2013 r. poz. 2612, przeznaczone są pod tereny 

zabudowy produkcyjno – usługowej, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, 

systemy fotowoltaiczne. Sejm aktualnie pracuje nad ustawą odnawialnych źródeł 

energii. Ustawa może wejść życie w roku 2015-2016, po zaopiniowaniu Komisji 

Europejskiej. Ze względu na to, że przedmiotowe grunty na tę chwilę nie mogą 

być użytkowane zgodnie z założonym przeznaczeniem oraz nie posiadają  

odrębnego dostępu do drogi publicznej, zasadne jest wydzierżawienie tych 

gruntów obecnemu dzierżawcy w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat. 

Dostęp do nieruchomości  jest tylko z drogi gminnej od strony ul. Szpitalnej 

poprzez grunty już wydzierżawione w drodze przetargu nieograniczonego Panu 

Sławomirowi Ziemkiewicz. Zarząd ustala 1 400 zł opłaty rocznej za 1 ha fizyczny 

wydzierżawianych gruntów. 



7. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. pisma złożonego przez WTZ  

w sprawie nie wyrażenia zgody na zmniejszenie kwoty dofinansowania.  

8. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. złożonego przez dyrektora SP ZOZ  

w Radziejowie pisma zawierającego odpowiedzi na pytania skierowane przez 

Starostę pismem z 4 października znak sprawy: Or.I.033.43.2013.  

9. Zarząd Powiatu przyjął informację nt. przystąpienia do prac nad opracowaniem 

programu oszczędnościowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


