
WO.0002.51.2022

RADA MIEJSKA 
w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie

Maków Mazowiecki dnia 08.11.2022 r.

Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 20 ust. 3 oraz § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam 
na LI sesję Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
17 listopada 2022 roku o godz. 900 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 L 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 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki,

2) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla dzielnicy przemysłowej, część I,

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki,

4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla dzielnicy przemysłowej, część II,

5) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne,

6) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Makowie 
Mazowieckim,

7) sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat,
8) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2023 rok,

9) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
10) w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Spółce JUMA Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością,
11) w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Spółce Miejskie 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
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12) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2022 - 2032,

13) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2022 rok,

14) informacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników 
samorządowych za 2021 r..

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz ArturTM ecznikowski
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