
 

R A D A  M I E J S K A 
w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 
 

 
Maków Mazowiecki, 28.01.2021 r. 

WO.0002.26.2021 

 

 

      Pani /Pan 

        …..……………………………….. 

 

Z A P R O S Z E N I E 

 

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XXVI sesję 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 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 protokołu z obrad XXV 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych w 2019 roku terenów Obszar A, B, C, 

D, F, G, H, I, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne, 

3) w sprawie zmiany Statutu Miasta Maków Mazowiecki, 

4) w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania 

praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki, 

5) w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku 

za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia 

nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Maków Mazowiecki, 

6) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, 

7) w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2021 roku 

zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów 

i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki, 

8) w sprawie 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, 

 

 



 

 

9) zmieniająca uchwałę 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”, 

10) w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

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

Mazowiecki na lata 2021-2030, 

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

na rok 2021, 

13) sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2020 rok, 

14) sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2020 r. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej. 
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