
Porządek obrad XXII 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 2016 r. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.,  

2) w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Mińskiego absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2016 r.  

6. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej                
w Mińsku Mazowieckim za 2016 r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2016 r 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia z dnia 16 maja 

2012 r. zawartego pomiędzy Powiatem Mińskim a Gminą Siennica w sprawie przekazania 
do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. H. i K. Gnoińskich w 
Siennicy. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na realizację  projektu 
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry 
kształcenia zawodowego” w ramach programu Erasmus+. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu. 

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

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi 
powiatowej w miejscowości Stojadła.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy 
Społecznej św. Józefa w Mieni. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Dziecka w 
Falbogach. 

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

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Mińskiego do 
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego. 



22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Mińskiego na lata 2017-2024. 

23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 
Mińskiego na 2017 r. 

24. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 
25. Wnioski i oświadczenia radnych. 
26. Sprawy różne. 
27. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Mińskiego.  
28. Zamknięcie obrad.  

 
 


