
UCHWAŁA NR XXV/186/2016
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 15 listopada 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Maków Mazowiecki do 
współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa 

mazowieckiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a pozostałymi powiatami 
           i gminami wchodzącymi w skład subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit h w związku z art. 92 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w  sprawie wyrażenia zgody na 
           przystąpienie Miasta Maków Mazowiecki do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
           subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem 
           Maków Mazowiecki a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu ostrołęckiego 
           województwa mazowieckiego wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w  sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Maków Mazowiecki do współpracy w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego i zawarcia 
porozumienia pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki, pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi 
w skład subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego oraz Muzeum Kultury 
Kurpiowskiej w Ostrołęce i Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego 
w Ostrołęce”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 
subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Maków 
Mazowiecki, pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład subregionu ostrołęckiego 
województwa mazowieckiego oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Mazowieckim Szpitalem 
Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, określającego zakres i zasady tej współpracy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Dąbrowski
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