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Z A P R O S Z E N I E 
 

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki oraz art. 15zzx ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych zapraszam na XXV sesję Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 1400 w budynku Urzędu 

Miejskiego z porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV 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 2021 rok,  

2) zmieniająca uchwałę 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 rok 2021”, 

3) w sprawie wyrażenia zgody na powołanie i przystąpienie do stowarzyszenia 

„Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”, 

4) w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium 

planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, 

5) w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność 

Miasta Maków Mazowiecki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek 

procentowych tych bonifikat, 

6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki  

w 2021 roku, 



 

 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Maków 

Mazowiecki i Województwem Mazowieckim w sprawie określenia zasad 

współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa nowego 

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki  

i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego”, 

8) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego, 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie partnerskiej 

współpracy pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Województwem 

Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego 

Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, 

dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach 

realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach 

województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa (Projekt EA)”, 

10) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2020-2030, 

11) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki  

na 2020 rok, 

12) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 

2021-2030, 

13) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na  

rok 2021, 

14) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie masowych szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2, 

15) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

na 2021 rok,  

16) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim na 2021 rok, 

17) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej. 
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