
Porządek XI sesji Rady Powiatu Mińskiego 
 
1. Otwarcie sesji. 
2. Ślubowanie radnego.  
3. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Mińskiego. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu Powiatu 

między sesjami. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  

Powiatu Mińskiego na lata 2015-2021. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu 

Mińskiego na 2015 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 

roku budżetowego 2015. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Mińskiego na 

lata 2016-2024. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego na 2016 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych 

prowadzonych przez inne niż Powiat Miński osoby prawne lub osoby fizyczne oraz 
niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania 
i wykorzystywania tych dotacji. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.  

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji apteki 
ogólnodostępnej w Przychodni Lekarskiej 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 3. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 
Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. 

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 powołania komisji Rady Powiatu                     
i ustalenia przedmiotu ich działania. 

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków i powołania 
składów osobowych pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Mińskiego.  

20. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Powiecie Mińskim za lata 2013 – 
2014. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Mińskiego na 2016 r.  
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.  
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 

2016 r.  
24. Odpowiedzi  na interpelacje i zapytania radnych. 
25. Wnioski i oświadczenia radnych. 
26. Sprawy różne. 
27. Przyjęcie protokołu X sesji Rady Powiatu Mińskiego.  
28. Zamknięcie obrad. 


