RADA MIEJSKA
w MĄKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 15.06.2020 r.

W0.0002.21.2020
Pani/Pan

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XXI sesję Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 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 XIX i XX sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
przyjętych uchwał,
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki za 2019 r.,
2) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2019 rok,
4) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2019 rok,
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków
Mazowiecki,
6) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych
w 2019 roku terenów,
7) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed
upływem okresu ustalonego w umowie,
8) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
na czas oznaczony do 3 lat,
10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą
Czerwonka dotyczącego powierzenia zadania publicznego Miastu Maków Mazowiecki
w przedmiocie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

11) w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w Makowie Mazowieckim,
12) 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,
13) w sprawie założenia cmentarza komunalnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
14) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Makowie
Mazowieckim,
15) w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego,
16) w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2020 roku zadania
z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy
wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
17) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta
Maków Mazowiecki w roku 2020,
18) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2020 - 2026,
19) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2020 rok,
20) informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
21) informacja ostanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
22) ocena zasobów pomocy społecznej,
23) informacja 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,
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej.
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