
Porządek XVII 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 dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o stanie dróg powiatowych 

oraz przygotowaniu do sezonu zimowego 2016/2017. 
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu, informacja o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja z przebiegu wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim  za I półrocze 2016 r. 

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego oraz o wolontariacie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację  projektu "Staże zagraniczne 
dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia 
zawodowego" w ramach programu "Erasmus+". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację  projektu "Szkoła z 
przyszłością" w ramach X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na przekazanie w drodze darowizny Gminie Dobre 
nieruchomości położonej w Sąchocinie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązujących w 2017 roku wysokości opłat za usunięcie            
i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu. 

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

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

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

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Kątach. 

18. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych powiatu, kierowników jednostek 
powiatowych i osób wydających decyzje administracyjne z upoważnienia starosty.  

19. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wnioski i oświadczenia radnych. 
21. Sprawy różne. 
22. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Mińskiego.  
23. Zamknięcie obrad.  


