
Porządek obrad VII sesji  
Rady Powiatu Mińskiego 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Interpelacje i zapytania radnych. 
4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu 

między sesjami. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.,  

2) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2014 r.  

6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                
w Mińsku Mazowieckim za 2014 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2014 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji zadania pn. „Rozbudowa, 
modernizacja i restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.” 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Mińskiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny Gminie 
Siennica nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mińskiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości położonej w Mrozach. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nabycia prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Barczącej.  

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 
ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywizacja osób 
powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mińskim (I)” w ramach VIII 
Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014 – 2020. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Bądźmy mobilni – 
wygrajmy przyszłość” w ramach IV Osi Priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu w ramach         
„Gwarancji dla młodzieży” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do Grupy Zakupowej 
Energii Elektrycznej. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Miński oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 
2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 



20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Mińskiego na lata 2015-2021. 

21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 
Mińskiego na 2015 r. 

22. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 
23. Wnioski i oświadczenia radnych. 
24. Sprawy różne. 
25. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Powiatu Mińskiego.  
26. Zamknięcie obrad.  

 
 


