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RADA MIEJSKA
w MĄKO WIE MAZOWIECKIM

woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 13.12.2018 r.

Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na IV sesję Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 1300 
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 II i III sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania 

przyjętych uchwał,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

1) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2019 rok,

2) w sprawie przyjęcia „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 na 2019 rok”,

3) w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki,

4) w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2019 oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 
dofinansowanie może być przyznane,

5) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”,

6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na łata 2019-2023”,

7) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia 
pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 
i w domu”,

8) w sprawie desygnowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych,
9) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Gmin 

Ziemi Makowskiej,
10) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,
11) w sprawie aktualizacji i przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2018-2022,



7.
8.

12) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2018- 2026,

13) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2018 rok,

14) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2019-2026,

15) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok,
16) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim na 2019 rok,
17) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim na 2019 rok,
18) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki,
19) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2019 rok.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad IV sesji Rady Miejskiej.
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