
 

R A D A  M I E J S K A 
w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 
 
 

Maków Mazowiecki, 25.02.2015 r. 
WOR-II.0002.5.2015 
          

Z A P R O S Z E N I E 
 

 
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na V sesję Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 5 marca 2015 r. o godz. 1400 w 
budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

przyjętych uchwał.  
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:   

1) w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania, 
2) w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Miasta Maków Mazowiecki na lata     2011-2016. 
3) w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 

Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
dotyczących dodatku energetycznego, 

4) w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim, 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 
184/1, 184/2, 895, 

6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej 
mienie komunalne, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 
komunalne, 

9) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, 
10) w sprawie uchylenia uchwały Nr XL/267/2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, 
11) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2015 roku”, 
12) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
13) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 

rok, 
14) sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

alkoholowych w Makowie Mazowieckim za 2014 r.”, 
15) sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2014 r.”, 
16) informacja z realizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i młodzieży). 

6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski i informacje. 
8. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej. 

                                                                                                    
             Przewodniczący Rady Miejskiej 

         
  Jerzy Dąbrowski 
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