
Porządek XIV sesji Rady Powiatu  
 
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 z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim 

za 2015 r. wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie. 
6. Rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 

Mazowieckim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie. 
7. Przedstawienie przez Zarząd Powiatu oceny zasobów pomocy społecznej. 
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego oraz 
o wolontariacie za 2015 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.  

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka                     
w Falbogach. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz szkół specjalnych w Powiecie Mińskim. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Mińskiego położonej w Nowych Groszkach, gmina 
Kałuszyn. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 
2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ze środków budżetu Powiatu Mińskiego w roku 
2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Mińskiego na lata 2016-2024. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 
Mińskiego na 2016 r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty. 
20. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 
21. Wnioski i oświadczenia radnych. 
22. Sprawy różne. 
23.  Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Mińskiego.  
24. Zamknięcie obrad.  
 
 
 
 
 
 


