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Z A P R O S Z E N I E 
 

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XLIII sesję 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2014 
roku o godz. 1100 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLI i XLII 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 udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, 
2) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 15 lat oraz odstąpienia od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 
4) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2014 
roku”, 

5) w sprawie wystąpienia z apelem do Rady Powiatu, 
6) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, 
7) podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czerwonka, 
9) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, 
10) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta    
      Maków Mazowiecki na lata 2014-2019, 
11) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 

2014 rok,  
12) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta, 
13) przyjęcie informacji z realizacji programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 r., 

14) przyjęcie informacji z działania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 
Międzygminnych, 

15) przyjęcie informacji z realizacji przez Miasto Maków Mazowiecki ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

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

 


