
Protokół z XIV sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 6 sierpnia 2007r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Pepłowskiego.

Uczestnicy  obrad  XIV  sesji  Rady  Miejskiej  wg.  załączonych  list  obecności,  które  stanowią
załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Obrady  XIV  sesji  Rady  Miejskiej  w  Makowie  Mazowieckim  o  godz.  14.00  otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Ireneusz Pepłowski. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i
jego  Zastępcę,  Wicestarostę  Powiatu,  zaproszonych  gości,  przedstawicieli  prasy,  mieszkańców
Miasta.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, radny Jerzy Dąbrowski  i  radny Stanisław Romanowski  byli
nieobecni usprawiedliwieni, na sesji obecnych było 13 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady XIV sesji trwały w czasie od godz. 14.00 do godz. 15.00.

Ad. pkt. 1

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski  zaproponował  wprowadzenie  dwóch punktów do porządku
obrad:
1. Podjęcie  uchwały w sprawie  zasad  i  trybu korzystania  ze  stadionu  sportowego w Makowie

Mazowieckim.
2. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej radny Ireneusz Pepłowski, powyższą propozycję poddał
pod głosowanie:

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
4. Podjęcie  uchwały w sprawie  zasad  i  trybu korzystania  ze  stadionu  sportowego w Makowie

Mazowieckim.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 0 głosów.
Porządek został przyjęty.
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Ad. pkt. 2

Przewodniczący RM poinformował,  że protokół  z XIII sesji  był do wglądu w biurze Rady, nie
zgłoszono żadnych uwag, przyjęcie jego poddał pod głosowanie:

Za- 13 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Protokół z XIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 3

Skarbnik  Miasta  Halina  Żebrowska-  z  tytułu  otrzymanych  dotacji  nastąpiła  zmiana  po  stronie
dochodów.  § 852 zwiększa się o 5.700 z dotacji celowej z budżetu państwa,  §  2030- pomoc dla
uczniów- stypendia 18.144.

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski-  w zeszłym tygodniu  był przetarg na  4 ulice  (ul.  Łąkowa,
Żytnia, Witosa i Cmentarna), kwoty były trochę większe. Razem 66.000 zł zwiększamy kwoty na
inwestycje.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:

Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 1 głos.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  13 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIV/82/2007 z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok,
która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. pkt. 4

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego w
Makowie Mazowieckim. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:

Za- 13 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIV/83/2007 z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze stadionu sportowego w
Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 5

Radny Jerzy Szymborski- w sprawach dotyczących tego, co robimy w Mieście, bo Miasto zmienia
swój wygląd. Ten zaniedbany teren wokół pomnika ofiar wojny jest już zagospodarowany. Może
byłby tam potrzebny niziutko umieszczony biało - czerwony łańcuch, to byłby element plastyczny i
zabezpieczający i jednocześnie symbol narodowy. Po drugiej stronie skrzyżowania - ul. Przasnyska
i ul. Mickiewicza, ten tern szpeci. Naprzeciw poczty jest dużo drobnych reklam, może potrzebnych,
ale nie w tym miejscu, bo jest to w centrum Miasta. Również problemem jest tam sprawa własności,
kto za ten teren odpowiada. Korzystając, że jest obecny Pan Prezes SM "Jubilatka", może Panie
Burmistrzu  byście  spotkali  się  w  trójkę,  Pan  Burmistrz,  Pan  Prezes  SM  i  Naczelnik  Urzędu
Pocztowego i  tę  sprawę  omówili.  Tam inwestycja  nie  byłaby wielka,  na  pewno trzeba  byłoby
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zmienić  ten  parking,  zazielenić,  posadzić  kwiaty.  Kolejne  miejsce  do  zagospodarowania,  to
rozgałęzienie dróg za mostem, w kierunku Różana. Trzeba uporządkować to, zlikwidować resztki
żywopłotu. Tam jest przepiękne miejsce do zagospodarowania, które by stanowiło bardzo dobrą
wizytówkę dla Miasta, bo ruch jest tam intensywny, wielu ludzi tam przejeżdża i już na wjeździe do
Miasta  byłby pierwszy barwny akcent.  Drugi  byłby Rynek,  po  rewitalizacji  w przyszłym roku,
następny,  to  skrzyżowanie  ul.  Mickiewicza  i  Przasnyskiej..  Doskonała  wizytówka  dla  Miasta
poczyniona, myślę nie tak wielkimi pieniędzmi. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Ireneusz Pepłowski Myślę, że jest to doskonały pomysł i my, jako
Rada, będziemy na to często zwracać uwagę.

Radny Jarosław  Wilkowski-  mówimy o  wizerunku  Makowa,  trzymam w  ręku  zaproszenie  na
dożynki, dlaczego nie ma herbu Makowa na zaproszeniu?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- ten temat poruszaliśmy i podobno Marszałek powiedział, że
nigdy tak  nie  było,  że  Miasto,  a  tylko  Powiat  i  Marszałek.  Spotkamy się  z  p.  Gadomskim  i
omówimy temat  skrzyżowania,  terenu  przed  pocztą.  Jeśli  chodzi  o  stadion,  to  od  strony  ul.
Sportowej i od ul. Warszawskiej wymieniony został płot, został uporządkowany teren ZS Nr 1.

Radna  Grażyna  Szwed-  chciałam  uzupełnić  wypowiedź  Pana  Burmistrza,  bo  zareagowałam
podobnie, jak Pan Wilkowski. Jednak Pani z Urzędu Marszałkowskiego stwierdziła, że podjęta jest
taka uchwała, że to jest stały schemat organizacji dożynek, tak to jest przyjęte i tylko dla Makowa
nie będą tego zmieniać.

Radny  Jan  Kubaszewski-  mam  pytanie  do  Pana  Prezesa  SM  "Jubilatka",  nie  ma  właściciela
parkingu przy poczcie. Do kogo wpływają pieniądze za reklamy, do poczty, czy do spółdzielni?

Prezes SM "Jubilatka" Lech Gadomski-  pieniądze  za reklamy wpływają do SM "Jubilatka",  bo
spółdzielnia jest właścicielem terenu przy poczcie. Spółdzielnia nie da nawet złotówki na remont,
gdyż ten parking służy poczcie i telekomunikacji. Naczelnik poczty w Makowie decyduje tylko o
przestrzeganiu regulaminu pracy. Byłbym wdzięczny Burmistrzowi za racjonalne rozwiązanie tego
problemu.  Jesteśmy  gotowi  zagospodarować  tereny  zielone.  Jeśli  chodzi  o  parking,  możemy
partycypować i  dołożyć  część  tych  środków,  ale  gro  środków powinno  pochodzić  ze  środków
poczty.

Ad. pkt. 6

Wobec zrealizowania porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM
radny Ireneusz Pepłowski o godz. 15.00 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej     
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM Ireneusz Pepłowski                 
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