
UCHWAŁA NR XVIII/139/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2020 rok

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Plan Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2020 rok w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/139/2019 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2020 ROK

I KWARTAŁ

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku.

- Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2019.

- Informacja z realizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i młodzieży).

- Analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

II KWARTAŁ

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.

- Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

- Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

- Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta Maków Mazowiecki za 2019 rok.

- Informacji z realizacji 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.

- Informacja o planowanych remontach w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- Debata nad raportem o stanie gminy.

- Podjęcie uchwały o wotum zaufania dla Burmistrza Miasta.

-Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta.

- Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży).

- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

III KWARTAŁ

- Informacja z działalności spółek miejskich za 2019 rok.

- Informacja o realizacji budżetu za 1 półrocze 2020 roku.

- Analiza osiągnięć w dziedzinie działalności kulturalno-oświatowej w placówkach oświatowych działających 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

- Raport z realizacji zadań oświatowych.

- Informacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji).

- Informacja z realizacji przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.
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- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

IV KWARTAŁ

- Dyskusja nad pierwszymi założeniami do budżetu na 2021 r.

- Omówienie wniosków wypracowanych przez Komisje Rady Miejskiej do budżetu miasta na 2021 rok.

- Informacja o projekcie budżetu na 2021 rok.

- Informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2020 r.

- Podjęcie uchwały 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.

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2021 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
na 2021 rok.

-Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim na 2021 rok.

- Przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2021 rok.

- Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVIII/139/2019

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2020 rok

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika z § 20 ust. 1 Statutu Miasta 
Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. 
poz. 13208 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

<cznikou>»ki


