RADA MIEJSKA
w MĄKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 17.10.2019 r.

W0.0002.15.2019
Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XV sesję Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 25 października 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 protokołu z obrad XIV 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 przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Maków Mazowiecki,
2) 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 przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3) w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Maków Mazowiecki na
lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2026”,
4) zmieniająca uchwałę Nr 46/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca
2010 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Maków Mazowiecki zmienioną uchwałą
Nr 76/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 r.,
5) w sprawie zmiany wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego,
6) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu “Rozwój usług społecznych na terenie
Miasta Maków Mazowiecki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walki
z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1
Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
7) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce na kadencję 2020 - 2023,

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów,
9) w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych,
11) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2019-2026,
12) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2019 rok,
13) informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku,
14) informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające
z wypoczynku),
15) informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych
za 2018 r.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
8)
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