
W0.0002.18.2019

RADA MIEJSKA 
w MĄKO WIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 16.12.2019 r.

Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XVIII sesję Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2018 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 XVI i XVII 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 2020 rok,

2) w sprawie rozpatrzenia petycji,
3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o powierzeniu powiatowej komisji 

urbanistyczno-architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach 
planowania i zagospodarowania przestrzennego,

4) zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany 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,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

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) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2020-2026,

9) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2020,



10) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim na 2020 rok,
11) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim na 2020 rok,
12) stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian 

ustawowych dotyczących gospodarki odpadami,
13) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok.

6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący^ady Miejskiej
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