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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 XXXVIII sesję Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 30 października 2017 roku 

o godz. 1130 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 XXXVI i XXVII 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 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, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat, 

4) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi 

finansowej jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkół i przedszkoli), 

dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki, 

5) w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, 

6) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Maków 

Mazowiecki instrumentem płatniczym, 

7) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki 

planowanej do zaciągnięcia przez Spółkę JUMA Sp. z o.o., 

8) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2017 – 2022, 

9) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 

na 2017 rok, 

10) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 

w Makowie Mazowieckim, 

11) informacja z realizacji wypoczynku letniego,  

12) raport z realizacji zadań oświatowych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej. 
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