
1. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem dyrektora ZSM w Radziejowie  

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie okresowej zniżki cen biletów na okres 

wakacji. Zarząd podejmie decyzję po zapoznaniu się z analizą czy po ostatniej 

podwyżce cen biletów dochody uległy zwiększeniu czy zmniejszeniu.  
2. Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej PSP w Toruniu  

w sprawie ufundowania pucharu bądź pucharów w jednej z konkurencji 

Międzynarodowych Mistrzostw Firefighter Combat Challenge & Toughest Firefighter 

Alive Poland, ze względu na to, że żadna jednostka z terenu powiatu nie bierze udziału 

w tych mistrzostwach, poza tym nie zostało to ujęte w preliminarzu na 2014 r.  

3. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Przewodniczącego Komisji Konkursowej  

o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora ZSM w Radziejowie.  

4. Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. możliwości utworzenia Młodzieżowej 

Rady Powiatu, przychylił się do tej inicjatywy i wyraził zgodę na wniesienie tej sprawy 

pod obrady sesji Rady Powiatu.  
5. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie. 

6. Zarząd przyjął porządek i pozytywnie zaopiniował materiały na sesję. 

7. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Radziejowskiego na 2014 r.  

8. Zarząd Powiatu przyjął skonsolidowany bilans Powiatu Radziejowskiego za 2013 r.  

9. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Klubu Seniora „BYTONIACY” w Bytoniu  

i podjął decyzję o przekazaniu kwoty 199 zł z przeznaczeniem na zakup produktów 

spożywczych.  

10. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej  

do  opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu 

wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie 

Radziejowskim w 2014 r.  

11. Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie trzech 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Radziejów,  

w obrębie geodezyjnym Radziejów, oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13  

i 691/17 w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.  

12. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się  

w internacie ZS RCKU w Przemystce do 22 listopada 2015 r.  
13. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował sprawę realizacji lądowiska przy SP ZOZ  

w Radziejowie.  

 

 


