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ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XLIX sesję 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im, która odbędzie s ię w dniu 6 listopada 2014 r. 
o godz. 1300 w budynku Urzędu Miejsk iego z porządkiem obrad: 

1. 	 Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentua lnych zmian. 
3. 	 Przyj ęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady. 
4 . 	Sprawozdanie z działaln ości Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z 

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

1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie loka li mieszkalnych stanowiących 

mienie komunalne, 
2) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, 
3) w spraw ie uchwały zm i eniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż nieruchomości stanow iących mienie komuna lne, 
4) w sprawie przystąpieni a do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor E, 
5) w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim, 
6) 	 w sprawie trybu udzie lania i rozliczania dotacji dla publicznych 

i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytoria lnego na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

7) 	 w sprawie dokonania ' zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Maków Mazowiecki na lata 20 14 - 2019, 

8) w spraw ie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 20 14 rok . 

7. 	 Odpowiedz i na interpelacje i zapytania radn ych. 
8. 	 Wolne wnioski i informacj e. 
9. 	Zamknięc i e obrad XLI X sesji Rady Miejsk iej. 
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