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ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na LV sesję 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. 
o godz. 13:00 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 LIII i LIV 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 wybranych terenów 
we wschodniej części miasta,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas nieoznaczony, 
4) zmieniająca uchwałę w nr LIV/411/2023 Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki w 2023 roku,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

6) zmieniająca Uchwałę nr LIV/410/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku 
za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia 
nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 
Miasto Maków Mazowiecki,

7) w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim,

8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu,
9) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2023-2032,
10) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 

na 2023 rok,
11) sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2022 roku,

12) sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady Sza 2022 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad LV sesji Rady Miejskiej. A " ,
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