
 

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

woj. mazowieckie 
 

Maków Mazowiecki, 25.08.2017 r. 

WO.0002.36.2017 

                                                                                          Sz. P.  ..………………………………………. 

 

Z A P R O S Z E N I E 
 

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

w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 7 września 2017 roku o godz. 14 00 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 XXXV 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 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 

2) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta 

Maków Mazowiecki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji 

na terenie Miasta Maków Mazowiecki, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Miasta Maków Mazowiecki darowizny prawa 

własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołów Szkół w Makowie Mazowieckim w ośmioletnie 

Szkoły Podstawowe w Makowie Mazowieckim,  

5) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków Mazowiecki, 

6) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 

za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

7) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, 

8) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych,  

9) w sprawie udzielenia poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę JUMA  

Sp. z o.o., 

10) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, 

/Osiedle Południe/ 

11) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki,/Osiedle Grzanka/ 

12) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki,/ Rynek południowy/ 

13) uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, /Modernizacja ulicy 

Malinowej wraz z przebudową przepustu/ 

14) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 

na lata 2017 – 2022, 

15) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok, 

16) informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku, 

17) informacja z działalności spółek miejskich za 2016 rok. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej. 
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