
Protokół z X sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 15 czerwca 2007r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Pepłowskiego.

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

Obrady X sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 10.00 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, na sesji obecnych było 13 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady X sesji trwały w czasie od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Ad. pkt. 1

Przewodniczący RM porządek obrad poddał pod głosowanie:

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

Ad. pkt. 2

Przewodniczący RM poinformował,  że  protokół  z  IX 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 IX sesji RM został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 3

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. 
Od 31 maja 2007r.:
– kierowałem bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Urzędu Miejskiego i Miasta,
– wydałem zarządzenia w sprawach finansowych,
– nadzorowałem  prace  dotyczące  przetargów  na  inwestycje  drogowe  oraz  związane  z

opracowaniem dokumentacji  na budowę budynku socjalnego i  prace wykończeniowe na  hali
sportowej.

(informacja Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. pkt. 4

Zapytań i interpelacji Radnych nie było.

Odbył  się  występ  taneczny  uczniów  z  Zespołu  Szkół  nr  2  pod  kierunkiem  Pani  Małgorzaty
Tomczak.
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Następnie Przewodniczący RM wraz z Burmistrzem Miasta wręczyli statuetki i dyplomy uznania
dla:
– Pani Małgorzaty Tomczak, za przygotowanie uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Makowie Maz. do

etapu centralnego II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu;
– Pawła Bonisławskiego, ucznia kl. Vb Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Maz., za zajęcie I

miejsca  w  finale  II  Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  o  Zdrowiu  (kategoria  szkół
podstawowych);

– Pauliny Stańczak, uczennicy kl. Ib Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Maz., za zajęcie II
miejsca w finale II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu (kategoria gimnazjów).

Radny Stanisław Romanowski o godz. 10.25 opuścił obrady sesji, na które powrócił o godz. 10.45.

Ad. pkt. 5

Karolina Wrońska, uczennica kl. IIId Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Maz., odczytała akt
nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki przez Janusza Seniora Księcia Mazowieckiego
z 1421 roku, który stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 6

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski  przedstawił  historię  „Dni  Makowa”  (załącznik  nr  5  do
protokołu).

Ad. pkt. 7

Pan dr Krzysztof Luciak  opowiedział  o działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Makowie
Mazowieckim.

Ad. pkt. 8

Pan  Bogumił  Dzwoniarski  opowiedział  o  tworzeniu  się  i  funkcjonowaniu  oświaty w Makowie
Mazowieckim.

Ad. pkt. 9

Przewodniczący Rady Miejskiej  Ireneusz Pepłowski- Rada Miejska na sesji  w dniu 31 maja br.
postanowiła nadać odznaki zasłużonym dla Miasta Makowa Maz.: Panu Krzysztofowi Luciakowi,
Pani  Zofii  Marmulewskiej,  Pani  Teresie  Marciniec,  Panu  Marianowi  Paczkowskiemu  i  Panu
Tadeuszowi Wiśniewskiemu.

Następnie  Przewodniczący  RM  wraz  z  Burmistrzem  Miasta  wręczyli  wymienionym  osobom
odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

Pani Zofia Marmulewska podziękowała w imieniu odznaczonych za wyróżnienie.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący  RM  wraz  z  Burmistrzem  Miasta  wręczyli  dyplomy  i  nagrody  dla  uczniów
makowskich szkół za osiągnięcie wysokich wyników w imprezach sportowych i kulturalnych.
Dyplomy i nagrody otrzymali:
– Piotr  Piątek- VII miejsce w eliminacjach krajowych XXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
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Pożarniczej;
– Aneta Walerzak- III miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Towarzystwa Przyjaciół

Dzieci;
– Adam Bronowicz- finalista eliminacji wojewódzkich Konkursu Języka Polskiego.
Następnie dyplomy i nagrody otrzymali sportowcy, którzy brali udział w Ogólnopolskim Turnieju w
Podnoszeniu Ciężarów:
– Mariusz Bartosiewicz;
– Adrian Ślesicki;
– Rafał i Tomasz Zalewscy;
– Przemysław Kupis;
– Grzegorz Pepłowski;
– Krzysztof Brzęcki.

Ad. pkt. 11

Wicestarosta  Powiatu  Makowskiego  Janusz  Gójski-  „Dni  Makowa”  są  świętem,  na  które
mieszkańcy Makowa oczekują i  później  je  oceniają.  Jest  to  jednocześnie święto,  które pozwala
wracać  pamięcią  do  czasów  tych  odleglejszych  oraz  tych  mniej  odległych.  Słowa  uznania  i
szacunku należą się tym, którzy historię tego Miasta budowali. Tak, jak młodzież mówiła, że masz
jedno życie, tak każdy z nas ma takie miejsce, do którego wraca sentymentem, pamięcią, bo tam się
wychował, tam się urodził, tam spędził znaczną część swojego życia. Myślę, że wielu mieszkańców
tego Miasta, również tych rozrzuconych po świecie, mówi, że to miejsce jest im droższe od innych.
Te słowa szczególnie mobilizują aktualnie Radę, władze tego Miasta, aby sprostać temu, by Miasto
było coraz piękniejsze. Jakkolwiek jest ono małe, to to małe może być piękne i takie ono się tworzy
w oczach ludzi, którzy do tego Miasta przyjeżdżają. Do niedawna, kiedy spotykałem się z wieloma
kolegami z powiatu, to mówili, to jest Miasto, które nie leży na mazurach, ale ma jezioro pośrodku.
Dzisiaj  mówi  się  coraz  więcej,  o  tym  Mieście  więcej  słychać  i  zapewniam,  że  jako  także
mieszkaniec tego Miasta, radny powiatowy i osoba pełniąca funkcję w zarządzie powiatu, będę do
tego dążył, by to Miasto piękniało. Myślę, że będą tego wyrazy już w tym roku ze strony Miasta i
powiatu. Życzę władzom Miasta tej satysfakcji i tego, by to Miasto piękniało.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 11.30 do godz.
11.35.

Pan  Piotr  Matejuk  nawiązał  do  wystąpienia  Pana  Dzwoniarskiego,  gdyż  na  temat  szkolnictwa
mógłby  sam  również  wiele  mówić.  Posiada  świadectwo  z  1944  roku  z  Makowskiej  Szkoły
Powszechnej, gdzie jest napisane, że szkoła nosiła nazwę im. Konarskiego, natomiast aktualnie nosi
nazwę im. Broniewskiego. Złożył gratulacje odznaczonym, gdyż sam również w ubiegłym roku
został  odznaczony  "Za  zasługi  dla  Miasta  Makowa  Mazowieckiego”.  Wyraził  również  słowa
uznania  dla  Rady  i  Zarządu  Miasta,  za  ogromny  wkład  pracy  w  porządkowanie  Miasta.
Poinformował  również,  że  powstało  Stowarzyszenie  pomocy LO im.  Marii  Curie  Skłdowskiej,
które ma działać na rzecz rozwoju szkoły. Zaapelował do wszystkich, którym zależy na rozwoju tej
szkoły, aby wstępowali do tego stowarzyszenia.

Dyrektor LO Robert  Kluczek podziękował  za wszelką pomoc dla  szkoły oraz  złożył gratulacje
wszystkim wyróżnionym, a szczególnie Pani Teresie Marciniec.

Ad. pkt. 12

Skarbnik  Miasta  Halina  Żebrowska  wyjaśniła,  że  pożyczka  planowana  wcześniej  w  większej
kwocie, będzie wzięta w mniejszej kwocie.
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Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 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
X/68/2007 z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  która  stanowi  załącznik  nr  6  do
protokołu.

Ad. pkt. 13

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  wyboru  sposobu  prowadzenia  gospodarki
komunalnej. 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
X/69/2007  z  dnia  15  czerwca  2007r.  w  sprawie  wyboru  sposobu  prowadzenia  gospodarki
komunalnej, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt. 14

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu  korzystania  ze  sprzętu
pływającego stanowiącego mienie Miasta Makowa Mazowieckiego. 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
X/70/2007  z  dnia  15  czerwca 2007r.  w sprawie  ustalenia  zasad  i  trybu korzystania  ze  sprzętu
pływającego stanowiącego mienie Miasta Makowa Mazowieckiego, która stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

Ad. pkt. 15

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  powierzenia  Burmistrzowi  Miasta  Makowa
Mazowieckiego  uprawnień  do  ustalania  cen  i  opłat  za  korzystanie  ze  sprzętu  pływającego.
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
X/71/2007  z  dnia  15  czerwca  2007r.  w  sprawie  powierzenia  Burmistrzowi  Miasta  Makowa
Mazowieckiego uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie ze sprzętu pływającego, która
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad. pkt. 16

Zapytań i interpelacji Radnych nie było.

Ad. pkt. 17

Zapytań i wniosków nie było.

Ad. pkt. 18

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  X  sesji  Rady Miejskiej  Przewodniczący  RM
radny Ireneusz Pepłowski o godz. 12.00 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej     
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM Ireneusz Pepłowski                 
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