RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 01.04.2019 r.

W0.0002.07.2019
Pani/Pan

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na VII sesję Rady
Miejskiej w Mąkowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 1400
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 V i VI sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) zmieniająca uchwałę 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 rok 2019”,
2) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta
Maków Mazowiecki w roku 2019,
3) w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych,
6) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2019- 2026,
7) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2019 rok,
8) informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
9) informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
10) analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
11) zajęcie stanowiska w sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie Mazowieckim.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Artur/Miecznikowski
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