RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 06.02.2020 r.
WO.0002.19.2020
Pani/Pan
……………………………………………………………

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XIX sesję Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1300
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 XVIII 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 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2020 rok,
3) w sprawie utworzenia „Klubu Senior +” w Makowie Mazowieckim, określenia:
Regulaminu „Klubu Senior +”, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.
„Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w „Klubie Senior +”,
4) uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
5) w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2020,
6) w sprawie połączenia Przedszkola Samorządowego nr 1 w Makowie Mazowieckim
z Przedszkolem Samorządowym nr 4 w Makowie Mazowieckim i utworzenia Miejskiego
Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim,
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów
w sektorze B,
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów w sektorze B,
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Makowie
Mazowieckim,

6.
7.

10) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku,
11) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie Miasta Maków Mazowiecki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
12) w sprawie rozpatrzenia petycji,
13) w sprawie rozpatrzenia petycji,
14) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu,
15) uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
16) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2020 – 2026,
17) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2020 rok,
18) sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Narkomanii w Makowie Mazowieckim za 2019 rok,
19) sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2019 rok.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej.
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