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RADA MIEJSKA 
w MĄKO WIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki, 20.05.2021 r.

Pani /Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XXIX sesję 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 27 maja 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 XXVI, XXVII, XXVIII 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 likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie 
Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim,

2) w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie 
Mazowieckim,

3) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji,

4) 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,

5) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2021-2030,

6) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na rok 2021,

7) informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki,

8) informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki,

9) ocena zasobów pomocy społecznej 2020 r.,



10) informacja dot. działalności placówek oświatowo - wychowawczych w roku 
szkolnym 2020-2021, w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19,

6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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