
Porządek XVI 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. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie 
środowiska na obszarze  województwa, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu 
mińskiego. 

6. Rozpatrzenie informacji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim                     
o realizacji zadań powiatu w zakresie promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego 
rynku pracy. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mińskiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie współpracy Powiatu Mińskiego z Rejonem Oszmiańskim na 
Białorusi. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do Grup Zakupowych Oleju 
Opałowego.  

12. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z 
Miastem Mińsk Mazowiecki – Liderem, przy realizacji projektu w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016 – 2019, zatytułowanego 
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Powiatowego Urzędu Pracy                  
w Mińsku Mazowieckim w projekcie „Powrót do pracy” w ramach IV Osi Priorytetowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek zadania w zakresie 
zarządzania częścią drogi powiatowej nr 2284W. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2216W na 
odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 221214W do granicy powiatu mińskiego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 
221214W na odcinku od drogi powiatowej nr 2216W do granicy powiatu mińskiego. 

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

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

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

20. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2016 r.  
21. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 
22. Wnioski i oświadczenia radnych. 
23. Sprawy różne. 
24. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Mińskiego.  
25. Zamknięcie obrad.  


