RADA MIEJSKA
w MĄKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 21.11.2019 r.
W0.0002.16.2019

Pani/Pan

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XVI sesję Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 28 listopada 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 XV 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 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2020-2027,
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 2020 rok”,
3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat,
5) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
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 przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
8) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym,
9) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Maków Mazowiecki,

11) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
12) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 25 października 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych,
13) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2019-2026,
14) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2019 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej.
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