
Protokół z VIII sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 26 kwietnia 2007r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Pepłowskiego.

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

Obrady  VIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Makowie  Mazowieckim  o  godz.  13.00  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, wszyscy obecni.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady VIII sesji trwały w czasie od godz. 13.00 do godz. 18.00.

Ad. pkt. 1

Radny Jarosław Wilkowski- w imieniu Komisji Polityki Regionalnej składam wniosek: zdjęcie z
porządku  obrad  9  pkt.,  tj.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr. 212/1,
212/2, 214, 308, 308/2, 333, 312, 314/6, 315/2, 301/7, 301/5, 1244, 1249/1, 1209, 1259/2, 1352/2,
1353/2, 1355/2, 1395, 1398, 1400, 1401, 1402/1, 1403, 1322/2, 1327/1, 1330, 1335, 1338, 1423,
1424, 1432.

Następnie Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski, powyższą propozycję poddał pod głosowanie:

Za – 15 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 VII sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
4. Zapytania i interpelacje Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody

na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, źródeł i przeznaczenia tych dochodów.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  zgodności  projektu  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego ze Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  wniesionych  do
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Maków
Mazowiecki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu realizacji  oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
fragmentów miasta Maków Mazowiecki należących do zadań własnych miasta.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 11, 17.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 895.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 1425/1.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 308/1.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 331/2.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 202.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 765/2.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 366/19, 366/20, 366/21.

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 465/39.

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 1091.

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 175/1, 175/2.

20.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 64/3.

21.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.

22.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na
2007 rok.

23.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
24.Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych za 2006 rok- MBP, MDK, MOPS,

MZOSziPOW.
25.Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Makowa Maz. za 2006 rok i

podjęcie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Makowa
Mazowieckiego.

26.Przyjęcie  sprawozdania  z  przeprowadzonej  kontroli  w Miejskim Domu Kultury w Makowie
Mazowieckim.

27.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
28.Sprawy różne.
29.Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej. 
Przewodniczący RM powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:

Za – 15 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 0 głosów.
Porządek został przyjęty.

Ad. pkt. 2

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

Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Protokół z VII sesji RM został przyjęty bez uwag.
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Ad. pkt. 3

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. Od
13 kwietnia 2007r.: kierowałem bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Urzędu i Miasta,
uczestniczyłem w rozmowach władz Spółek MPUK w Makowie Mazowieckim i Ciechanowie w
sprawie wywozu nieczystości z Miasta na wysypisko w Woli Pawłowskiej, nadzorowałem prace
nad opracowaniem i złożeniem wniosków do Urzędu Marszałkowskiego dotyczących:

- przebudowy ulicy Żytniej,
- modernizacji Przedszkola Samorządowego Nr 1,
– budowy kolektora ściekowego w ulicy Moniuszki.

Prowadziłem  rozmowy  z  przedstawicielami  Centralnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad
dotyczące  modernizacji  drogi  krajowej  nr  60.  Wraz  ze  Starostą  powiatu  makowskiego
uczestniczyłem w naradzie poświęconej organizacji wojewódzkich i diecezjalnych dożynek w dniu
26 sierpnia br. (informacja Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. pkt. 4

Radny  Jerzy  Szymborski-  rzecz  dotyczy  organizacji  dożynek  wojewódzkich,  których
współorganizatorami  jest  Miasto,  jak  i  Powiat.  Jesteśmy już  po  informacji,  że  podjęliśmy się
wspólnej  organizacji  tak  wielkiej  imprezy  wojewódzkiej.  Teraz  trzeba  zmierzać  już  do
zabezpieczenia  środków.  Należałoby  się  zastanowić,  na  co  nas  stać  i  jakie  środki  możemy
przeznaczyć. Wczoraj  dwie komisje (Rewizyjna i  Oświaty...)  przy udziale Panów Burmistrzów,
dokonaliśmy  takiego  rekonesansu,  byliśmy  na  os.  Królów,  os.  Pomowskim,  ul.  Sportowej  i
stadionie miejskim. Obraz, jaki zobaczyliśmy, budujący nie jest. Jeśli chodzi o stadion, to wymaga
kilku  nakładów,  ogodzenia  zarówno  zewnętrzne,  jak  i  wewnętrzne,  wymagają  wymiany,  albo
gruntownego remonu,  to  samo jeśli  chodzi  o  trybuny. Również  chodniki,  drogi  dojazdowe,  ul.
Żytnia, chodnik na ul. Sportowej, którego w części ulicy nie ma w ogóle. To wszystko wymaga
nakładów. Splendor,  jeśli  on spłynie na organizatorów, będzie on wspólny i  myślę,  że wspólny
także jest ten kłopot. Korzystając z okazji, że jest obecny Pan Starosta, Janusz Gójski, chcę zwrócić
się o podjęcie tego tematu i wspólne działanie. Możliwości Miasta są skromne, Powiatu także, ale
myślę, że te sprawy, które wymagają remontów, zainwestowania pieniędzy, one muszą się znaleźć.
Jest to impreza wojewódzka, serdecznie o to apeluję, Panie Starosto.

Przewodniczący RM Ireneusz  Pepłowski-  Pan  Szymborski  powiedział,  że  splendor  zostanie  w
Makowie Maz.  i  tak krótko chciałbym dodać,  że to,  że splendor zostanie  w Makowie Maz.,  to
Maków jest integralną częścią Powiatu, więc nic poza Powiat nie ucieknie.

Radny Dariusz Miecznikowski- na jednej z ostatnich sesji poruszyłem sprawę ul. Witosa. Pytanie
moje  nie  będzie  skierowane do Panów Burmistrzów, tylko do Pan Starosty Janusza Gójskiego.
Przypominam, problem na tej ulicy istnieje już od dawna, czyli od momentu, kiedy powstał płatny
parking przy szpitalu. Na moją prośbę, Panowie Burmistrzowie wystosowali pismo do Starostwa
Powiatu Makowskiego, cyt. "Z uwagi na lokalizację dużych instytucji w obrębie ul. Witosa, takich
jak  Szpital  i  Zespół  Szkół,  natężenie  ruchu  samochodów  jest  bardzo  duże.  Samochody  są
parkowane przez uczniów, jak i odwiedzających chorych w szpitalu, w każdym wolnym miejscu,
czyli przed blokami mieszkalnymi." Otrzymując pismo od Pana Starosty, z którym się nie chcę
zgodzić, gdyż Pan Starosta odpisuje, że jest za dalszym funkcjonowaniem płatnego parkingu przy
ZOZ,  a  nie  za  jego  likwidacją.  Odpłatność  za  parking  została  wprowadzona  od  osób
odwiedzających chorych i osób korzystających z poradni ambulatoryjnej. Nie zgadzam się z tym, bo
ten parking jest pusty, zazwyczaj stoi tam kilka samochodów, ale to ze względu na to, że na ul.
Witosa nie ma już miejsca. Moje pytanie, kiedy Panowie w Radzie Powiatu, zastanowicie się nad
tym problemem,  bo kiedyś dojdzie  do tragedii  na  tej  ulicy i  będziecie  współodpowiedzialni  za
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wypadek. Nadmieniając, w "Kurierze Makowskim" z dnia 16 marca (podziękował, że "Kurier..."
zainteresował  się  tą  sprawą),  Pan  Dyrektor  szpitala  odpowiada:  "Szpital  nie  prowadzi  go  dla
pieniędzy, ale po to, żeby pacjenci mogli bez problemu parkować". Przypominając, wynikła taka
sprawa, Pan Starosta chce stworzyć wspólnie z Miastem parking naprzeciwko ZS, czyli po stronie
od szpitala.  Jeżeli  znacie  się  Panowie troszeczkę na  przepisach,  odległość  od skrzyżowań i  od
pasów musi być zachowana, tam nie będzie miejsca na parkowanie, a to nie zmieni sytuacji, bo tak
naprawdę ta ulica dalej będzie zakorkowana. Moja prośba jest, jeżeli Starostwo Powiatowe posiada
jakieś  środki  budżetowe na utworzenie tego parkingu,  to  proszę pomóc dyrektorowi szpitala  w
poprawieniu  nawierzchni  parkingu  za  kaplicą  szpitalną,  który  teraz  istnieje,  ale  nie  spełnia
warunków.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- Panie Starosto, ja miałem dzisiaj wątpliwą przyjemność,
dlatego wątpliwą, bo wiadomo, że do szpitala nikt chętnie nie jeździ, tylko z jakimś uszczerbkiem
na zdrowiu.  Miałem tą  wątpliwą przyjemność  tam być i  faktycznie,  droga  przy ul.  Witosa  po
obydwu stronach  jest  zablokowana,  parking  przy ZOZ był  prawie  pusty,  stały  tam zaledwie  2
samochody. To jest stan z godz. 10.00 dnia, także wydaje mi się, że problem jest jak najbardziej
oczywisty i godny przedyskutowania.

Radny Dariusz Miecznikowski-  chciałbym jeszcze wspomnieć o utworzeniu parkingu na terenie
Zespołu Szkół, który w planach był w 2002r., a Pani Rakowska jeszcze do tej pory nic nie uczyniła
w tym kierunku.

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski-  w  tej  kwestii  mogę  coś  powiedzieć,  bo  jestem
pracownikiem  tej  jednostki.  Pani  Dyrektor  Rakowska  czyni  wszelkie  starania,  żeby  tam  się
cokolwiek zmieniło na terenie tej szkoły, ale tak jak w każdym przypadku tam są pewne bariery,
kłopoty. Nie będę mówił jakie,  bo jest  to pyanie retoryczne. Prace w tym kierunku trwają i  na
pewno zwiększy się ilość miejsc parkingowych na terenie ZS, ale co dalej, to mam nadzieję, że Pan
Starosta udzieli nam dziś na ten temat odpowiedzi.

Radny Stanisław Romanowski-  ruch samochodowy w naszym Mieście Makowie Mazowieckim,
narasta z roku na rok. Każdy mieszkaniec tego Miasta widzi to i jest tego świadom. Wiemy, że są
dwie takie ulice, gdzie ten ruch jest bardzo intensywny. Jest ul. Mickiewicza, którą jadą samochody
ciężarowe z pustymi naczepami w kierunku zachodnim, a następnie wracają, najczęściej na każdej
naczepie  jest  9  szt.  używanych  aut  i  jadą  w  kierunku  wschodnim.  Drugą  taką  ulicą  jest  ul.
Moniuszki  i  mieszkańcy tej  ulicy widzą  to,  wiedzą  i  odczuwają  też  tą  uciążliwość,  ponieważ
najczęściej w piątek po południu warszawiacy pędzą na Mazury, a popołudniem w niedzielę pędzą,
by zdążyć w stronę  przeciwną,  do  Warszawy.  W związku  z  tym,  że  ten  problem sam się  nie
rozwiąże i ten ruch samochodowy narasta, sam zaobserwowałem, że niektóre uliczki ulegają wręcz
zakorkowaniu autami, tzw. zatorem i tak np. na odcinku od największego skrzyżowania w naszym
Miasteczku, tj. skrzyżowania przy kinie, widzę zator, który od czasu do czasu ciągnie się do mostu,
na innych ulicach  też,  np.  ulicą  Moniuszki  od  skrzyżowania  do ul.  1-go Maja,  wystarczą  dwa
autobusy, jeden samochód ciężarowy i ten odcinek jest znowu zatkany. Czytaliśmy, słyszeliśmy, że
projektowana jest trasa, autostrada, która ma nazwę taką piękną VIA-BALTICA. Podobno decyzje
ostateczne,  co do tej  trasy nie  zapadły, natomiast  to,  co słyszymy poprzez  media,  budzi  trochę
niepokój,  ponieważ  żaden  wariant  tej  autostrady VIA-BALTICA nie  przewiduje,  że  będzie  ta
autostrada przebiegała w bliskości Makowa Mazowieckiego. Ten problem będzie narastał, sam się
na pewno nie rozwiąże. W związku z tym, że od kilku lat słyszymy wypowiedzi różnych osób, że
będzie  budowana obwodnica  dla  Miasta  Makowa Mazowieckiego,  poproszę  Pana  Burmistrza  o
zabranie głosu i przybliżenie nam tego tematu, czy Pan Burmistrz posiada jakieś informacje, co do
projektu budowanej autostrady, czy też obwodnicy przy naszym Mieście.
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Radny Jan Kubaszewski- mieszkam przy ul.  Mickiewicza 28, jak jest  ciepło, u nas robi się dla
mieszkańca piekło, z jednej strony kurz, piach, dwa śmietniki niezabezpieczone, z drugiej strony
okna od południa, ale co z tego, jak przy przejechaniu samochodu, zgrzyta się zębami, ale kurzem.
Mam  pytanie  do  Pana  Burmistrza,  czy  jest  możliwość,  tak  jak  było  kiedyś,  wysadzenie  przy
chodniku żywopłotu, bo to zabezpiecza od śmieci i kurzu. To jest droga krajowa, jak się nie mylę,
czy to leży w gestii Miasta, powiatu, czy Burmistrza? Jeśli mieszkańcy zasadzą to sami, to czy nie
przyjdzie nam tego wyrywać?

Ad. pkt. 5

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały w  sprawie  wskazania  jednostek  budżetowych,  które  mogą
gromadzić dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, źródeł i przeznaczenia
tych dochodów. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/37/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które mogą
gromadzić dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych, źródeł i przeznaczenia
tych dochodów, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 6

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  ze  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania
Przestrzennego  Miasta  Maków  Mazowiecki.  Następnie  Przewodniczący  RM  poddał  pod
głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/38/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  ze  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki,  która stanowi załącznik nr 5 do
protokołu. 

Ad. pkt. 7

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
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Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag
wniesionych  do  projektów  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentów
miasta Maków Mazowiecki. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/39/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych  do  projektów  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  fragmentów
miasta Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  sposobu  realizacji  oraz  zasad  finansowania
inwestycji  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  związanych  z  miejscowymi  planami
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta  Maków Mazowiecki  należących do zadań
własnych miasta. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/40/2007 z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w sprawie  sposobu  realizacji  oraz  zasad  finansowania
inwestycji  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  związanych  z  miejscowymi  planami
zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta  Maków Mazowiecki  należących do zadań
własnych miasta, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 14.00 do godz.
14.20.

Ad. pkt. 9

Architekt Zbigniew Byliński- w uchwale, która teraz będzie podejmowana, należy wnieść korektę, z
tekstu uchwały należy usunąć działkę nr 11. Dlatego, że zgodność ze studium stwierdzono tylko do
działki nr 17. Dla działki nr 11 zgodności nie stwierdzono.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.
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Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  17.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/41/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków Mazowiecki  obszar  działek  nr  17,
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  895.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/42/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki  obszar działek nr 895,
która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. pkt. 11

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  1425/1.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/43/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 1425/1,
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt. 12

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
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Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  308/1.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/44/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 308/1,
która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt. 13

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  331/2.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/45/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 331/2,
która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad. pkt. 14

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  202.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/46/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki  obszar działek nr 202,
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która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt. 15

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  765/2.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/47/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 765/2,
która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. pkt. 16

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 366/19, 366/20, 366/21.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/48/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 366/19,
366/20, 366/21, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. pkt. 17

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  465/39.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/49/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 465/39,
która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. pkt. 18

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  1091.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/50/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 1091,
która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. pkt. 19

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 175/1, 175/2. Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/51/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 175/1,
175/2, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad. pkt. 20

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
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Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego  fragmentu  miasta  Maków  Mazowiecki  obszar  działek  nr  64/3.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/52/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działek nr 64/3,
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 15.00 do godz.
15.10.

Przewodniczący RM- w zwizku z tym, że p. Wicestarosta Janusz Gójski nie będzie mógł pozostać
do końca obrad sesji, a chciałby odpowiedzieć na pytania zadane w pkt. 4 przez p. Szymborskiego i
p.  Miecznikowskiego,  zaproponował,  aby  pkt.27  porządku  obrad  sesji,  częściowo  wprowadzić
przed kolejną uchwałą.

Ad. pkt. 27

Część I

Wicestarosta  Powiatu  Makowskiego  Janusz  Gójski-  sprawa  apelu  p.  Szymborskiego  odnośnie
przygotowania  dożynek  w  Makowie  Maz.  Jest  to  przedsięwzięcie  wysokiej  wagi  i  dużego
znaczenia,  także  medialnego.  Sprawa  dotyczy tak  Powiatu,  jak  i  Miasta  (w moim odczuciu)  i
Burmistrz  wystąpił  już  do  Powiatu  o  dofinansowanie  spraw  dotyczących  zadań  remontowo-
budowlanych.  Jestem  mieszkańcem  tego  Miasta  i  wiem,  że  samo  otoczenie  stadionu  również
wymaga pewnego przygotowania. Sprawa dofinansowania nie była jeszcze przez Zarząd Powiatu
rozpatrywana, niemniej jednak w krótkim czasie musi się odbyć spotkanie przedstawicieli Miasta i
powiatu  w celu  powołania  sztabu,  który będzie  zajmował  się  tym przedsięwzięciem.  Na dzień
dzisiejszy nie umiem powiedzieć, jakie koszty będą po stronie Miasta, a jakie po stronie powiatu.
Myślę, że Maków jako Miasto zaistnieje,  może mocniej będzie widoczne po tym, przez gremia
wojewódzkie, Urząd Marszałkowski, bo jest to sprawa dotycząca dożynek wojewódzkich. Dobrze
się  stało,  że  ostatnio  to  Miasto  zostało  dopuszczone  do  znacznie  większych  środków budżetu
marszałkowskiego. Mam nadzieję, że to jest nasze wspólne założenie i to zostanie zauważone przez
Urząd Marszałkowski, szczególnie w tym roku, jeśli chodzi o dofinansowania, jak również w latach
następnych.
Sprawa druga, trudna, to co podniósł  p. Miecznikowski,  dotycząca sytuacji otoczenia w obrębie
dwóch dużych jednostek gospodarczych, ZOZ i ZS. Dyrektor szpitala jest samoistnym właścicielem
tej nieruchomości, 2,5 roku temu podjął decyzję wydzielenia parkingu i jego strzeżenia. Do tamtego
czasu parkowali  tam wszyscy, którzy przyjeżdżali  z  poza Makowa i  z  Makowa, uczniowie ZS,
pracownicy  szpitala  i  ZS  oraz  mieszkańcy  okolicznych  bloków.  Do  Powiatu  docierały  skargi
mieszkańców, szczególnie tych z zewnątrz, że nie ma tam możliwości wjazdu dla chorych. Rok
temu mieliśmy spotkanie w tej sprawie i ja osobiście podjąłem decezję ulokowania maksymalnej
ilości  pojazdów  z  ZS  na  terenie  od  wewnątrz  budynku B i  częściowo budynku  A,  ale  to  nie
rozwiązuje do końca tej  sprawy. Jeśli  byśmy otworzyli ponownie ten parking przy ZOZ, to nie
rozwiązuje  nam  do  końca  problemu,  gdyż  na  tenie  parkingu  szpitala  jest  maksymalnie  70
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wydzielonych miejsc parkingowych, na terenie przy blokach Witosa jest maksymalnie 60 miejsc,
reszta  ulokuje  się  dalej  na  ulicy.  Jeśli  założymy,  że  ZS  i  szpital,  to  duże  jednostki,  to  tylko
częściowo rozwiąże problem, który jest praktycznie w godz. od 8 – 13-tej. Stąd też rozważaliśmy
sprawę budowy dodatkowych miejsc parkingowych i była rozważana wersja budowy parkingu przy
budynku A, tylko dla uczniów oraz budowy parkingu kosztem placu zieleni przy szpitalu, gdzie
można byłoby zlokalizować ok. 60 dodatkowych miejsc parkingowych. Zamknięcie parkingu przy
szpitalu doprowadziło do tego, co chciał p. Dyrektor Hajdukiewicz i uczyniło problem inny. Tam
wjeżdżają tylko ci, którzy chcą się dostać do szpitala, a na ulicy nie mają już miejsca, czyli żądanie
tych, którzy przyjeżdżają do szpitala zostało spełnione. Pan Miecznikowski rozmawiał ze Starostą
w tej sprawie, natomiast ja nie znam wyników tej rozmowy i podejrzewam, że pismo, o którym
wspominał, podpisał p. Starosta. Jest to problem, na temat którego trzeba się spotkać i gdzieś zrobić
nowe miejsca parkingowe. Nie przesądzam, że sprawa parkingu płatnego przy szpitalu nie będzie
ponownie rozpatrywana, bo w momencie szczytu przenosi się to także przed bloki mieszkańców.
Miasto  i  Powiat  musi  doszukać  nowych  miejsc  parkingowych,  a  nie  tylko  otworzyć  parking
strzeżony przy szpitalu.

Radny Dariusz Miecznikowslki- znów muszę nie zgodzić się z p. Starostą Januszem Gójskim, bo
dopóki  był  otwarty parking  szpitalny przy głównym wejściu,  to  samochodów nie  stawiali  tam
mieszkańcy bloków, w żadnym wypadku. Mówi Pan o 60 miejscach parkingowych, tam są dwa
parkingi,  a  mieszkańcy  nie  wszyscy  posiadają  samochody  i  mieszkańcy  obydwu  bloków  się
zmieszczą  na tych dwóch parkingach.  Problem jest  z  tym, że stawiają  auta  na tych parkingach
osoby,  które  przyjeżdżają  do  szpitala  i  nie  chcą  zatrzymywać  się  na  płatnym parkingu,  tylko
zatrzymują się u nas. Rozumiem, że jest to 1 zł, tylko dla niektórych może to tworzyć 8 – 10 zł, bo
przyjeżdżają nie tylko do poradni ambulatorynych, ale także jako odwiedzający chorych. Żeby nie
było, że chcę robić na niekorzyść szpitala, bo jestem też pracownikiem tej jednostki, ale to są skargi
mieszkańców ul. Witosa. To już przekroczyło czarę goryczy, bo ile możemy czekać na załatwienie
tej sprawy.

Wicestarosta  Powiatu  Makowskiego Janusz  Gójski-  nie  skarżyli  się  mieszkańcy ul.  Witosa,  ale
skarżyli się, zanim został zamknięty parking, przyjeżdżający do szpitala.

Ad. pkt. 21

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej  mienie  komunalne.  Następnie  Przewodniczący RM
poddał pod głosowanie:
Za- 13 głosów, przeciw- 2 głosy, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/53/2007  z  dnia  26  kwietnia  2007r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, która stanowi załącznik nr 20 do
protokołu.
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Ad. pkt. 22

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - Przewodniczący Komisji Oświaty – w związku z uwagami zgłoszonymi przez
24 mieszkańców ul. Królowej Jadwigi, którzy wyrażają brak zgody na otwarcie tej ulicy dla ruchu
samochodów, wzrasta wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych na tę ulicę. W tym roku na
ten cel mamy przeznaczyć 20 tys. zł ze środków własnych, natomiast w roku przyszłym 480 tys. zł i
jeśli  ta ulica ma nie być ulicą włączoną do ruchu miejskiego, to wydaje nam się,  że wysokość
nakładów na  tę  ulicę  budzi  wątpliwości.  To  jest  jedyna  uwaga naszej  komisji,  natomiast,  jeśli
chodzi o pozostałe zmiany, pozytywna opinia,
Komisja  Rewizyjna  –  podobnie  jak  Komisja  Oświaty...  popieramy opinię,  co  do  ul.  Królowej
Jadwigi i do pozostałych zmian, pozytywna opinia,
Komisja  Polityki  Regionalnej  –  ul.  Królowej  Jadwigi  jest  prowizorką  ulicy,  tam jest  parę  płyt
położonych i nikt z tych mieszkańców nie kwestionuje konieczności zrobienia w tej ulicy kolektora
burzowego,  zmiany nawierzchni  i  umożliwienia  nawrotu,  bo  jest  to  bardzo  wąska  ulica.  Tam
wynika konieczność dokonania zmian i przebudowy tej ulicy, pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Radny Jerzy Dąbrowski- zakradło się pewne niezrozumienie Panie Szymborski, problem polega na
tym,  że  Burmistrz  wystąpił  o  zmianę  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego do
działki  nr  1096  i  jest  to  działka,  na  której  znajduje  się  ośrodek  zdrowia.  W  stosunku  do  tej
propozycji zmiany, w której wspomniał o otwarciu tej ulicy do ul. Polnej, wystąpiło kilka osób,
które sprzeciwiły się tej propozycji. Projekt modernizacji tej ulicy pojawił się w zapisach budżetu
już w 1998 roku i z braku środków finansowych ten temat jest przekładany. W tym roku podjęliśmy
decyzję  o  wykonaniu  dokumentacji  projektowej  na  tą  ulicę  i  nie  przeszkadza  ta  zmiana,  aby
dokonać tę modernizację w latach przyszłych. 

Radny  Tadeusz  Szczuciński-  dziś  dopiero  dowiedzieliśmy  się,  jaki  jest  cel,  bo  do  tej  pory
słyszeliśmy, że nie ma sensu otwierać tej ulicy. Było mówione, że otwarcie tej ulicy rozładuje ruch,
ale jeśli tak by miało być, to musiałaby ona być dwukierunkowa, a na to musieliby wyrazić zgodę
mieszkańcy na poszerzenie tej ulicy.

Radny Jerzy Dąbrowski- mamy zapis realizacji tej inwestycji na lata 2007-2008.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Miasta  Makowa
Mazowieckiego na 2007 rok. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/54/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa
Mazowieckiego na 2007 rok., która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad. pkt. 23

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.
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Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków  finansowych  dla  Policji.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/55/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. pkt. 24

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski-  przyjęcie  informacji  z  działalności  jednostek
budżetowych za 2006 rok- MBP, MDK, MOPS, MZOSziPOW. Wyjaśnił,  że wszyscy otrzymali
informacje, a następnie poprosił o opinie Komisji Rady:

Przewodniczący  Komisji  Oświaty...  Jerzy  Szymborski-  wszystkie  informacje  przyjęliśmy
pozytywnie.  Jeśli  chodzi  o  MBP,  cieszy  fakt,  że  prowadzi  liczne  i  bardzo  różnorodne  formy
działalności  czytelniczej.  W MDK komisja  zauważyła,  że  niektóre  seanse  filmowe cieszyły się
nikłym  zainteresowaniem  i  ogólnie  frekwencja  na  seansach  filmowych  była  niska,  najniższy
wskaźnik to 9 i 1/10 widza na seans. W związku z tym, wymaga to podjęcia działań zmierzających
do tego, by być może szerzej, atrakcyjniej reklamować filmy, a sprawa druga, starać się o to, by
repertuar filmów był bardziej interesujący. Mało jest imprez artystycznych dla dzieci w wykonaniu
profesjonalnym.  Natomiast  wiemy,  że  Komisja  Rewizyjna  przeprowadziła  konrolę  działalności
MDK  pod  kątem  działalności  statutowej  i  wykonania  planu  finansowego.  Nasza  Komisja
pozytywnie przyjęła ustosunkowanie się do wniosków Komisji Rewizyjnej przez p. Dyrektor MDK.
Cieszy nas to, że niektóre wnioski pokontrolne są już wdrażane. MOPS realizuje ogrom zadań. 23%
mieszkańców Miasta korzysta z  pomocy organizowanej  przez  MOPS,  jest  to  wysoki  wskaźnik.
Należy  uwzględnić  warunki,  w  jakich  tam  muszą  pracować.  Komisja  dostrzegła  trudny  do
rozwiązania problem, mianowicie problem rodzin, w których jest alkoholizm. Rodziny otrzymują
pomoc w postaci bonów, które potrafią spieniężyć i przeznaczyć na alkohol, co jest wbrew intencji
ustawodawcy. Jest to problem trudny do rozwiązania, ale musimy go podejmować. MZOSiPOW
zauważamy,  że  wzrastają  zadania  tego  ośrodka.  Zauważamy  również,  że  są  niewystarczające
warunki  lokalowe,  pomieszczenie  księgowości  wymaga  remontu,  a  jeśli  nie,  to  chociażby
malowania.  Doskonale  wiemy,  że  ta  księgowość  pracuje  bardzo  intensywnie  każdego  dnia.  Z
satysfakcją  zauważamy,  że  została  zatrudniona  dodatkowo  jedna  młoda  osoba  w  ramach  prac
interwencyjnych i myślę, że należy postępować, bo jest wiele prac biurowych, w których wykonaniu
należałoby pomóc. Jeśli chodzi o placówki oświaty, w minionej kadencji przeznaczyliśmy, biorąc
pod  uwagę  nasze  możliwości,  ogromne  środki  na  poprawę  bazy  techniczej  i  lokalowej.
Pomieszczenia przedszkoli są zadbane, odpowiedni wystrój sal, zapewnione jest bezpieczeństwo.
Jeśli chodzi o stawkę żywieniową, sądzimy, że od pierwszego września należy ją podnieść z 4 zł do
5 zł. Jeśli chodzi o szkoły, to mają mało środków na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych.
Co to są za środki, jeśli, np. dla Gimnazjum nr 1 zaplanowane jest w nowym roku 1 tys. zł na ten
cel.  Wszystkie  złożone  informacje  rozpatrzyliśmy  wnikliwie  i  wszystkie  zopiniowaliśmy
pozytywnie.

Komisja Rewizyjna – podobnie jak komisja oświaty, pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do informacji z działalności jednostek budżetowych za 2006 rok-
MBP, MDK, MOPS, MZOSziPOW. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła informacje z
działalności  jednostek  budżetowych  za  2006  rok-  MBP,  MDK,  MOPS,  MZOSziPOW,  która
stanowi załącznik nr 23, 24, 25 i 26 do protokołu.

Ad. pkt. 25

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Jerzy Uchański  odczytał  opinię  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej  w Makowie  Mazowieckim z  dnia  14  marca  2007r.,  która  wraz  ze  sprawozdaniem z
wykonania  budżetu  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  za  2006r.,  stanowi  załącznik  nr  27  do
protokołu.

Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed odczytała Uchwałę Nr 43/0/2007 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2007r., która stanowi załącznik nr
28 do protokołu.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – brak opinii,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta
Makowa Mazowieckiego. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
VIII/56/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Makowa Mazowieckiego, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- sprawozdanie jest z wykonania budżetu za 2006r., ja traktuję
to jako akceptację moich dotychczasowych osiągnięć. Za tą akceptację chciałem bardzo serdecznie
podziękować i mam nadzieję, że w takim duchu będzie nam się pracowało jak najlepiej i zrobimy
dla  Makowa  jak  najwięcej,  a  nasze  zamierzenia  zrealizujemy  z  pożytkiem  dla  naszych
mieszkańców. 

Ad. pkt. 26

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Jerzy Uchański odczytał  sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z przeprowadzonej kontroli  w dniu 20 lutego 2007r.,
które stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Radny Jarosław Wilkowski- przed chwilą głosowaliśmy pkt. 24 przyjęcie informacji z działalności
jednostek budżetowych za 2006 rok, między innymi MDK. W kwestii formalnej, bo ja głosowałem
za  przyjęciem,  Pan  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  nie  miał  żadnych  zastrzeżeń  do
działalności MDK.

Radny Jerzy Uchański-  Komisja  Rewizyjna nie  miała  żadnych uwag do wykonania  budżetu  za
2006r. i ja również nie miałem uwag do wykonania budżetu.

Radny  Stanisław  Romanowski-  praca  radnego,  członka  Komisji  Rewizyjnej  jest  ciężka  i
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niewdzięczna. Przekonali  się o tym trzej  członkowie Komisji  Rewizyjnej, którzy przeprowadzili
kontrolę w MDK w Makowie Mazowieckim w dniu 20 lutego br. Po zapoznaniu się z protokołem,
Przewodniczący RM Pan Ireneusz Pepłowski powiedział do członków zespołu kontrolującego cyt.
"wykonaliście Panowie kawał dobrej roboty", a następnie podziękował nam. Kiedy mówiliśmy o
etacie głównej księgowej w MDK powiedział, że jeśli Miasto ma szukać oszczędności, to między
innymi tam w MDK. Po dostarczeniu Państwu Radnym protokołu z kontroli MDK, niektórzy radni
na posiedzeniach komisji RM zaczęli zachowywać się irracjonalnie. Zaoszczędzę Państwu cytatów
z  wypowiedzi  niektórych  Radnych,  dysponuję  takimi  cytatami,  poprzestanę  na  ogólnych
stwierdzeniach. Zarzucano nam, że kontrola była źle przeprowadzona, protokoł z kontroli jest zły,
kontrola trwała za krótko, powinna być poszerzona. Odbierałem to tak, że zamiast Państwo Radni
zastanowić się nad sugestiami, jakie powinni przedstawić Panu Burmistrzowi, bo to ostatecznie on
będzie podejmował decyzje, zamiast zastanowić się nad sugestiami, co do usunięcia na niektórych
odcinkach  działalności  MDK  nieprawidłowości,  podjęli  jakby  walkę  z  członkami  zespołu
kontrolującego. Tak jak wiele rzeczy można zrobić lepiej, tak prawdopodobnie i kontrolę można by
było przeprowadzić lepiej. Wreszcie można sprowadzić kontrolę z zewnątrz, nie jest wcale sprawą
trudną. Kontrola trwała trzy godziny, ale członkowie zespołu kontrolującego przygotowywali się
wcześniej  do  czynności  kontrolnych.  Nie  chcieliśmy też,  aby kontrola  trwała  2  –  3  dni,  gdyż
wówczas  zdezorganizowałaby  pracę  kontrolowanej  jednostki.  Skontrolowaliśmy  kilkadziesiąt
dokumentów, porobiliśmy kserokopie części z nich i już na spokojnie analizowaliśmy je w domach.
Myślę, że protokół zawiera bardzo dużo stwierdzonych, istotnych nieprawidłowości. Radny, Pan
Jerzy Dąbrowski,  na posiedzeniu  Komisji  Polityki Regionalnej  powiedział  cyt.  "stwierdzenia w
protokole  są  porażające".  Protokół  z  kontroli  i  sprawozdanie,  zawierają  opisy  i  stwierdzenia
dotyczące braku profesjonalizmu w części  działań Pani  Dyrektor  MDK. Zawierają też  wniosek
przedstawiony  w  postaci  votum  separatum,  o  likwidację  pełnego  etatu  głównej  księgowej,  w
związku z bardzo małą liczbą operacji finansowych. A propo votum separatum, otóż Radna, Pani
Bożenna Gallera, na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej oświadczyła cyt. "to powinno być w
ogóle  wykreślone".  Pani  Radna  Bożenna  Gallera,  ja  myślę,  że  należałoby  tak  powiedzieć  i
poinformuję Panią i wszystkich Państwa, że na wspólnym posiedzeniu, 10 kwietnia br. Komisji
Rewizyjnej  i  Komisji  Oświaty...,  Przewodniczący temu  posiedzeniu,  Radny Jerzy  Szymborski,
oświadczył cyt. "protokół zawiera votum separatum, do czego Pan Radny Stanisław Romanowski
miał  święte prawo". Pozwoli  Pani Radna, że w pracy radnego kierował się będę oceną i opinią
Radnego Pana Jerzego Szymborskiego, gdyż to on, z dużej litery, posiada w naszej Radzie duży,
niekwestionowany autorytet. Komisja pracująca pod przewodnictwem Pana Szymborskiego jest tą
właściwą merytorycznie do oceny protokołu z kontroli MDK. Na ostatniej sesji RM w przedmiocie
kontroli MDK głos zabrała Pani Skarbnik, powiedziała cyt. "my nie jesteśmy upoważnieni do pełnej
kontroli  działania  tej  jednostki"  i  drugi  cyt.  "jako organ,  który tą  jednostkę powołał,  natomiast
bezpośrednio kontrolować działania tej jednostki w zasadzie nie powinien". Pani Skarbnik Radę
Miejską wprowadziła w błąd, po jej słowach zapanowała konsternacja, szczególnie wśród członków
zespołu kontrolującego, ponieważ zaczęliśmy myśleć nad tym, że cała przeprowadzona kontrola
odbyła się jakby nielegalnie, nie było podstaw prawnych do przeprowadzania takiej kontroli. Na
szczęście Radca Prawny stwierdził, że Komisja Rewizyjna miała pełne prawo do przeprowadzenia
takiej  kontroli.  Uwagi  Państwa  Radnych  dotyczące  kilku  sformułowań  w  protokole,  zostały
uwzględnione przez członków zespołu kontrolującego i zastąpione innymi określeniami. Natomiast
najistotniejsze stwierdzone nieprawidłowości, zostały utrzymane zarówno w protokole kontroli, jak
i w sprawozdaniu. Na sesji w miesiącu maju 2006r., krytykowałem działalność MDK w Makowie
Maz.,  krytykował  również  Pan  Radny Ryszard  Bednarczyk,  który prosił  o  dokonanie  w MDK
kontroli  merytorycznej  i  kontroli  finansowej.  Niestety  ówczesny  Burmistrz  Miasta  Makowa,
zlekceważył prośbę Radnego i kontrola nie została przeprowadzona, stosowny tego zapis widnieje
w protokole z sesji. Już w obecnej kadencji Rady, na VI sesji Przewodniczący Komisji Oświaty...
Radny Jerzy Szymborski, wypowiadając się na temat funkcjonowania MDK powiedział cyt. "tego
typu działalność była w przeszłości często, może zbyt ostro krytykowana, chociaż zapewne krytyka
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była słuszna,  doszliśmy do dziwnego zmętlenia interesów, do błędnego koła.  Po to,  żeby mieć
pieniądze  na  działalność  kulturalną,  to  niejako  zawieszaliśmy  tą  działalność  kulturalną,
wykluczając pomieszczenia MDK na wynajem...".

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- przepraszam Panie Radny, Pańskie zalecenia są bardzo
dokładnie zapisane w sprawozdaniu i dobrze by było, gdyby Pan nie powtarzał się. Pan Uchański to
wszystko przedstawił nam wcześniej, trzeba to było zrobić w sprawozdaniu.

Radny  Stanisław  Romanowski-  zmierzam  do  końca.  Na  posiedzeniu  Komisji  Oświaty...,  jej
Przewodniczący Pan Jerzy Szymborski  oświadczył cyt. "Komisja Oświaty...  może tylko wyrazić
przekonanie, że praca kontrolna Komisji Rewizyjnej dobrze przysłużyła się przybliżeniu nam wielu
aspektów działalności  MDK. (To jest  Panowie podziękowanie za waszą pracę,  nie ma tu słowa
dziękuję, ale taki jest sens.) Jest to ze względu na włściwość naszej Komisji działalność ułatwiająca
nam monitorowanie spraw związanych z funkcjonowaniem najważniejszej placówki kulturalnej w
naszym Mieście." Wniosek Komisji Oświaty... przedstawiony przed chwilą, pozytywnie oceniający
kontrolę przeprowadzoną w MDK przez Komisję Rewizyjną, został przyjęty jednogłośnie. Komisja
Rewizyjna  przedłożyła  materiał  z  przeprowadzonej  kontroli  w  MDK  w  postaci  protokołu  i
sprawozdania Panu Burmistrzowi i oczekuje zajęcia przez Pana Burmistrza stanowiska.

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski-  słuchając  sprawozdania  Przewodniczącego  Komisji
Rewizyjnej,  Pana J.  Uchańskiego, nie sposób zauważyć, że wykonaliście sporo pracy, już samo
długie sprawozdanie o tym świadczy. Odniosę się jednak do kilku Pańskich uwag, otóż mówiłem,
że zarobić, zaoszczędzić można. Chciałem powiedzieć, że nie tylko mówię, ale już w tym kierunku
poczyniłem  pewne  kroki.  Pani  Zielonka,  zgodnie  z  Pana  zaleceniem,  że  ma  niby mało  pracy,
wyraziła zgodę na bezpłatne prowadzenie księgowości w moim klubie i stwierdziła,  że może to
czynić jeszcze w kilku innych podległych Miastu jednostkach i czynić to będzie z przyjemnością,
jeżeli to odciąży wydatki z budżetu Miasta. Zauważył Pan, Panie Radny Romanowski, że ma Pan
prawo do votum separatum i bardzo słusznie, co stwierdził Pan Szymborski. Zapomniał Pan jednak
dodać,  że  również  Pan  Szymborski  stwierdził  na  tejże  komisji,  że  tak  naprawdę  wasze
sprawozdanie  nie  jest  sprawozdaniem,  bo  pierwsze  słowo  i  opinia  Pana  Szymborskiego,
Przewodniczącego  Komisji  Oświaty...,  po  zapoznaniu  się  z  waszym protokołem,  była  taka,  że
mieliście przedstawić sprawozdanie, a tu w żadnym calu tego sprawozdania nie widać. Grzecznie
zwrócił uwagę, że należy zmienić formę. Potem, w związku z tym, że jednak nie wszyscy Państwo
przyjmują do wiadomości pewne drobne lub bardziej ostre uwagi, gniewacie się i powoli nastąpił
konflikt,  który  uważam,  nie  powinien  nastąpić.  Bardzo  bym  prosił,  żebyśmy  w  przyszłości
wszelkich uwag kierowanych do siebie, nie przyjmowali jako coś złośliwego, tylko jako uwagę,
dobrą radę. Chodziło o to,  żeby wasze sprawozdanie, tak jak powiedział  Pan Szymborski,  było
sprawozdaniem, wiarygodnym sprawozdaniem.

Następnie  Przewodniczący RM  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w  Makowie
Mazowieckim z przeprowadzonej kontroli w dniu 20 lutego 2007r. poddał pod głosowanie:
Za- 14 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 1 głos.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 14 głosami „za” przyjęła sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z przeprowadzonej kontroli w dniu
20 lutego 2007r.

Ad. pkt. 27
Część II

Zastępca Burmistrza Miasta Kazimierz Białobrzeski- Pan Radny D. Miecznikowski zwrócił uwagę
na prking przy ul. Witosa, gdzie rzeczywiście od pewnego czasu sytuacja jest trudna, bo mieszkańcy
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nie mają gdzie stawiać swoich samochodów. Jest to po części spowodowane tym, że przy szpitalu
powstał  płatny parking,  na  którym wcześniej  stawiali  samochody  przyjeżdżający  do  szpitala  i
uczniowie  ZS.  Teraz  stawiają  tam auta  tylko  ci,  którzy nie  mają  już  gdzie  postawić.  W roku
ubiegłym  było  spotkanie  ze  strony  władz  Miasta  i  powiatu,  żeby  ten  problem  rozwiązać.
Poczyniono pewne ustalenia, że prawa strona ul. Witosa będzie oznakowana i tam będzie zakaz
zatrzymywania się pojazdów i parkowania ze względu na bezpieczeństwo i umożliwienie wyjazdu
dla karetek pogotowia. Natomiast powiat miał zrobić wewnętrzny parking dla potrzeb własnych na
terenie ZS. Takie ustalenia poczyniono i nie wiem, co zamierza w tej chwili powiat, czy ten parking
powstanie, żeby nauczyciele i młodzież mogli parkować poza ulicą na placu ZS, byłoby to dużym
odciążeniem.  W uchwale  budżetowej  przewidziane  są  środki  na opracowanie  planu organizacji
ruchu drogowego, jest dokument wymagany i on powstanie. Usprawni to pewne rzeczy, przewidzi
miejsca parkingowe w tych miejscach, gdzie jest taka możliwość. One nie powstaną od razu, ale da
obraz, gdzie takie parkingi mogą powstać. Jednocześnie pozwoli to na właściwe oznakowanie ulic i
w perspektywie będzie rozwiązywał wszystkie ustawienia znaków na terenie Miasta. W Makowie
rzeczywiście brakuje miejsc parkingowych i ten problem musimy rozwiązać.Ulica Witosa jest tego
ewidentym przykładem i trzeba coś z tym zrobić, żeby mieszkańcy mieli możliwość parkowania
przed  swoimi  blokami.  Pan  Radny  Romanowski  pytał  o  obwodnicę  Makowa.  Nie  ma  takiej
obwodnicy w żadnych planach i  nie wiadomo, kiedy taka obwodnica powstanie. Kiedyś była w
planach  taka  obwodnica  w  obrzeżach  Miasta,  ale  ona  nie  miała  sensu,  bo  ona  do  końca  nie
rozwiązywała  problemu.  Wrysowana  była  w  stary  plan  zagospodarowania  Miasta.  Żeby  taką
obwodnicę stworzyć, musi być porozumienie zarówno Dyrekcji Dróg Krajowych, a tak się składa,
że przez nasze Miasto krzyżują się dwie drogi krajowe.  W pewnym sensie niedobrze,  że  przez
środek Miasta. Musi być też porozumienie gmin ościennych, bo jak sama nazwa mówi, obwodnica
nie  będzie  przebiegała  poprzez  teren  Miasta,  a  poza  terenem  Miasta  i  tu  dużą  rolę  mają  do
odegrania ościennne gminy, które zdecydują, żeby przez ich teren ta obwodnica przebiegała. Myślę,
że problem ten powinniśmy poruszać przy każdej okazji w rozmowach z Dyrekcją Dróg Krajowych,
bo to oni będą musieli zaangażować swoje siły i środki na to, żeby w perspektywie wykupić takie
tereny  pod  obwodnicę.  Wspomniana  tu  trasa  szybkiego  ruchu  VIA-BALTICA,  która  w
perspektywie ma powstać, na dzień dzisiejszy nie wiadomo, gdzie ona będzie przebiegała, nie ma
decyzji. Mówiło się, że gdzieś przez teren Powiatu Makowskiego, może Ostrołęckiego, póki co na
razie trwają dyskusje i być może w niedługiej perspektywie zostanie określona trasa jej przebiegu.
Mówiąc o obwodnicy,  dziś  wiemy, że  Miasto Pułtusk  taką  obwodnicę ma już  przewidzianą  w
swoich planach. Tam przebiega tylko jedna droga krajowa, a u nas przebiegają dwie krzyżujące się
drogi krajowe. Pan Radny Kubaszewski wspomniał o ul. Mickiewicza 28, że na tej ulicy jest ciągły
ruch, natężony zresztą coraz bardziej i jest on uciążliwy dla mieszkańców. Chcemy doprowadzić do
spotkania Dyrekcji Dróg Krajowych z mieszkańcami Mickiewicza 28, gdzie ten budynek jest tuż
przy samej jezdni, żeby coć zaradzić. Budynki ciągle się kurzą i nie mówię już o wstrząsach od
natężonego  ruchu,  niszczy  się  nawierzchnia  i  przede  wszystkim  hałas.  W  tym  roku  będzie
prowadzona  modernizacja  ul.  Mickiewicza  przez  całe  Miasto  i  myślę,  że  równa  nawierznia
zniweluje z lekka hałas, a jednocześnie przejeżdżające samochody nie będą w takim stopniu brudzić
tych budynków. Propozycja posadzenia żywopłotu jest do rozważenia i myślę, że można coś takiego
zrobić. Sadząc poza pasem drogowym żywopłot na działkach Miasta, czy wspólnot, zatrzyma też
żywopłot w jakimś stopniu kurz i hałas, pewnie niewielkim, ale coś tam znaczy i jest to pomysł do
rozważenia.

Radny Jan  Kubaszewski-  ten  problem nie  dotyczy tylko  ul.  Mickiewicza  28.  Tam był  kiedyś
żywopłot,  jednak  został  usunięty pod  pretekstem poszerzenia  chodnika.  Ten  żywopłot  również
zatrzymywał papierki i wszelkie inne śmieci.
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Ad. pkt. 28

Mieszkanka  Miasta  Makowa  Maz.  p.  Danuta  Krzyżewska-  Państwo  Radni  mnie  znają,  Pan
Burmistrz również, bo od grudnia przychodzę do Urzędu. Przychodzę o zamianę mieszkania już
ponad 2 lata. Za poprzedniej kadencji Burmistrza nie dostałam mieszkania, dostała inna rodzina z
dwojgiem dzieci, ja ma 6 dzieci, w tym dwoje dorosłych. Ściągnęłam komisję mieszkaniową do
swojego  mieszkania,  mieszkam  na  ul.  Mickiewicza  33,  w  budynku  po  sklepie.  8  lutego  br.
ściągnęłam komisję mieszkaniową, warunki są bardzo złe, mam dwoje chorych dzieci. Stwierdzono
bardzo  duże  zagrzybienie  lokalu,  bo  ponad  50%,  nie  ma  wentylacji  w  mieszkaniu,  nie  ma
zrobionych podłóg. Był remont przeprowadzany w grudniu 2005r. przez ZGM, projekt remontu leży
u Pani Rzepki. Miała być wentylacja w pokoju, kabina prysznicowa miała stać w pokoju, miała być
wentylacja w kuchni, miały być wstawione nowe drzwi, które też nie są nowe. Jest brak wentylacji,
kabiny prysznicowej i podłogi w pokoju. Remont wykonywany był przez ZGM i wówczas pracował
Pan  Radny Dąbrowski  w  ZGM.  Przyszłam 20  kwietnia  na  dyżur  Pana  Dąbrowskiego,  a  Pana
Dąbrowskiego nie było. Poszłam do Pana Dąbrowskiego do "Jubilatki" i tam rozmawialiśmy na
temat mojego mieszkania. Przy takiej gromadce dzieci, pokój z kuchnią, uważam, że to są bardzo
złe  warunki.  Komisja  może  to  potwierdzić,  bo  była.  Rozmawialiśmy  z  Panem  Radnym
Dąbrowskim, Pan Radny potwierdził, że po sklepie nie powinno być tam adaptacji na mieszkanie.
Pan Burmistrz skierował mnie do Pana Żebrowskiego, który powiedział mi, że skoro mam dwoje
dorosłych  dzieci,  to  one  powinny się  wyprowadzić.  Spytałam tylko  gdzie,  skoro  oni  nie  mają
środków na  to,  żeby sobie  kupić  mieszkanie,  to  ja  mam  ich  wypędzić  pod  most?  Składałam
odwołanie od protokołu komisji, pisałam do Pana Burmistrza odwołanie 29 marca i do tej pory nie
dostałam odpowiedzi, jak i na protokół nie mam odpowiedzi. Byłam we wtorek u Pana Burmistrza,
który stwierdził,  że wczoraj miała się spotkać komisja mieszkaniowa. Spytałam Burmistrza, czy
była komisja i czy jest coś wiadomo względem mojego mieszkania, mojej rodziny, moich dzieci?
Ile czasu mam jeszcze czekać, bo nic nie wiem, stoję na niczym, a to są okropne mieszkania.

Zastępca Burmistrza Miasta Kazimierz Białobrzeski- jest Państwu znana sytuacja mieszkaniowa w
mieście. Chce się pomóc wszystkim, a takich możliwości nie ma i stąd decyzja odnośnie budowy
budynku  socjalnego.  Znana  jest  nam  sytuacja  Pani  Krzyżewskiej,  która  przychodzi  bardzo
regularnie  na  rozmowy  z  Burmistrzem  i  dyżury  Radnych.  Problem  jest  na  tyle  poważny,  że
należałoby  się  zastanowić,  w  jaki  sposób  pomóc.  Zasoby  mieszkaniowe,  które  są  w
administrowaniu  Miasta,  na  dzień  dzisiejszy  nie  pozwalają,  żeby od  ręki  tą  sprawę  załatwić.
Zapewne Pani Krzyżewska ma rację, że remont, jaki został przeprowadzony, pewnie nie do końca
został zrobiony dokładnie. Okna są szczelne plastikowe, a brak wentylacji powoduje zawilgocenie i
w konsekwencji zagrzybienie ścian i ten stan rzeczy należałoby w jakiś sposób zmienić. Komisja
mieszkaniowa,  która  przeprowadziła  tam kontrolę,  stwierdziła  te  niedogodności  i  myślę,  że  na
następnym spotkaniu podejmie w tej sprawie jakieś decyzje. Myślę, że Pani Bucińska podpowie
nam jakieś sensowne rozwiązanie w tej sprawie.

Radny Tadeusz Szczuciński- znając sytuację Pani zainteresowanej i uświadamiałem to już tej Pani,
że komisja mieszkaniowa, ani nie jest władna, ani uprawniona do tego, żeby szukać chętnych do
zamiany  tej  Pani  lokalu.  Komisja  jest  organem  społecznym,  opiniującym,  a  nie  żeby  szukać
chętnych  na  zamianę.  Wniosków  ubiegających  się  o  lokale  na  dzień  dzisiejszy  komisja
mieszkaniowa ma 120, stąd mój apel o budowę jak najszybciej budynku socjalnego. Są takie, a nie
inne warunki mieszkaniowe i tego nie da się ukryć. Są rodziny, gdzie mieszkają w lokalach, gdzie te
lokale  co najmniej  od  lat  10 nie  powinny być w ogóle  zasiedlone  przez  te  rodziny i  tam jest
dylemat, tam jest dramat. Mieszkam w okręgu na tzw. starych blokach, zimy są jakie są, ale gdyby
były cięższe, czego świadom jest Pan Burmistrz i niektórzy Radni, że tam może dojść do tragedii,
bo  w  ścianach  są  dziury.  Nie  nasza  wina,  że  kilka  lat  temu  zaprzestano  budowy  budynków
socjalnych, w Mieście od 20 lat nic się nie buduje. Komisja mieszkaniowa rady nie ma, czeka jak
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ktoś  umrze,  bo  innych  odzysków  nie  ma.  Stąd  takie  pretensje  jednych  do  drugich.  Komisja
mieszkaniowa była upoważniona, żeby przeprowadzić kontrolę u Pani Krzyżewskiej. Czytaliśmy
protokół zdawczo-odbiorczy i tam było zalecenie, że grzejniki określone mają być postawione w
konkretnym miejscu. Pani ma zastrzeżenia do protokołu, ale Pani musi przyznać rację, że bez zgody
administratora,  nie wiem na czyje polecenie,  zlikwidowała Pani  3 grzejniki.  Komisja  doszła  do
wniosku, po zasięgnięciu opinii eksperta, że wynik tejże wilgoci spodował to, że grzejniki, które
stały pod oknami zostały zlikwidowane, a zrobiła Pani kominek.

Pani Danuta Krzyżewska- nie zgodzę się z tym, co mówił  Pan Szczuciński.  Jest  u Pani Rzepki
projekt mieszkania, nie jest mieszkanie wykonane według projektu. W piątek byłam u Pani Rzepki i
razem oglądałyśmy projekt, połowy rzeczy nie ma w mieszkaniu. Tu nie chodzi tylko o grzejniki,
dlaczego nie ma wentylacji zrobionej?, która jest w projekcie mieszkania. Dlaczego nie ma kabiny
prysznicowej?, która miała stać w pokoju. Podłogi, drzwi?

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski-  Pani  uwagi  są  słuszne,  ale  my w tym momencie  nie
jesteśmy w stanie naprawić błędów sprzed 6 lat, bo nie my je popełniliśmy. Nie jesteśmy w stanie
nawet dojść, kto to zrobił i dlaczego. Postaramy się Pani pomóc.

Pani Danuta Krzyżewska- Pan J. Dąbrowski pracował w ZGM, kiedy był remont przeprowadzany.

Radny Tadeusz  Szczuciński-  według  litery prawa  Pani  stwierdziła,  że  są  dokumenty,  protokół
zdawczo-odbiorczy i w takim, a nie innym stanie Pani przyjęła to mieszkanie. Śmiem twierdzić, że
świadoma Pani była składając podpis. 

Pani Danuta Krzyżewska- ale w protokole zdawczo-odbiorczym nie widniała wentylacja, kabina
prysznicowa w pokoju, nie było tego. 

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- dziś na pewno tego nie załatwimy, Pani sprawa jest nam
znana i będziemy czynić wszystko, żeby Pani sytuacja się zmieniła.

Prezes  SM  "Jubilatka"  Lech  Gadomski-  pytanie  kieruję  do  Pana  Burmistrza  i  Pana
Przewodniczącego RM. Dnia 8 lutego SM "Jubilatka" otrzymała pismo z Urzędu Miasta dotyczące
budowy  budynku  socjalnego,  z  informacją,  że  ostateczne  stanowisko  w  tej  sprawie  zostanie
przedstawione po podpisaniu zgody przez Radę Miejską. Byłem na obudwu sesjach od tego czasu,
jesteśmy na końcówce drugiej sesji i chciałbym poznać stanowisko Rady Miejskiej i Burmistrza w
tej  sprawie,  bo  do  chwili  obecnej  nie  znamy  Państwa  zdania.  Dziś  będę  miał  spotkanie  z
przedstawicielami członków Spółdzielni i chciałbym im udzielić informacji na ten temat.

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski-  na  dzisiejszej  sesji  zapadła  decyzja  w  tej  sprawie.  Jest
wprowadzony zapis w załączniku do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na
2007r. Chciałbym tylko zapytać Pana Mecenasa, czy zapis w takiej formie wystarczy?

Radca Parwny UM Jacek Nieścior- tak, zapis w takiej formie jest jak najbardziej wystarczający.

Prezes SM "Jubilatka" Lech Gadomski- kolejna sprawa, o jaką chciałbym się zapytać, dotyczy lata
ubiegłego  roku,  kiedy  to  skierowaliśmy  pismo  do  UM  w  sprawie  zmiany  w  planie
zagospodarowania przestrzennego, dotyczy to dróg. W dalszym ciągu nie wiem, czy Rada zajmie
się tym tematem. Piszemy pisma do Miasta i w dalszym ciągu nie mamy jednoznacznej odpowiedzi
w tej sprawie.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- jak Pan Prezes sam się orientuje, jest tyle zaległości ze
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wględu na  pośpiech w niektórych sprawach,  że my jako Rada musimy łatać dziury po Radach
ubiegłych. Problem bardzo dobrze znamy, ale staramy się bardzo dokładnie przyjżeć tematowi i
podjąć właściwą decyzję.

Prezes SM "Jubilatka" Lech Gadomski- już nie chodzi o Kpa, ale jeśli jest pismo, to jakaś forma
pisemna  odpowiedzi  również  powinna  być.  Tak  samo  jak  Państwo  mieliście  dzisiaj  sesję
absolutoryjną,  gdzie  podsumowaliście  rok  ubiegły,  tak  samo  władze  spółdzielni  będą  również
podsumowywać rok ubiegły i będą analizować, czy ta uchwała weszła, czy nie, a jeśli nie weszła, bo
co?, bo Miasto milczy. To nie jest odpowiedź, z szacunku dla własnej osoby i dla Państwa, ja takiej
odpowiedzi  udzielić  nie  mogę.  Prosiłbym,  Panie  Burmistrzu  o  jednoznaczne  stanowisko  w tej
sprawie.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- zapewniam Pana, że w najbliższym czasie otrzyma Pan
odpowiedź, co z tym zrobimy.

Radny Dariusz Miecznikowski- chciałbym z tego miejsca podziękować Panu Burmistrzowi, że zajął
się sprawą ul. Witosa. Mam nadzieję, że ten problem i ta sytuacja będzie rozwiązana, że będziemy
naciskali Powiat, żeby to jak najszybciej rozwiązać. Jeszcze mam jedną sprawę, chodzi mi o ul.
Bursztynową, tam już kilka rodzin zamieszkuje. Czy były jakieś plany zrobienia tam kanalizacji,
wodociągów i ulicy?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- mieszka tam Radny Rafał Barański i byłem tam z nim 3 – 4
razy, bo pokazał mi to osiedle i mówił  o bolączkach, jakie ich nękają. Jest  tam błędna decyzja
poprzedników, że w pasie 9 metrowym 6 mertów to daje pas ochronny, więc zostaje 3m. To jest
osiedle, które powstało i teraz będzie wymagało nakładów na kanalizację, wodociągi i ulicę. Na
dzień dzisiejszy to, co ja mogę zrobić, to tam trzeba wysypać, np. żwir i to będzie kwota ok. 10 tys.
zł, ale tam trzeba zrobić dojazd. To, co możemy, to pomagamy, była tam równarka i to jest koszt
ok. 700 – 800 zł. Na tym osiedlu nie ma infrastruktury, poza oświetleniem nie ma nic. Musimy też
zorganizować  spotkanie  z  mieszkańcami  ul.  Armii  Krajowej  odnośnie  deszczówki,  kolektora
ściekowego. Każda inwestycja wymaga nakładów, a myślę, że tą ulicą również musimy się zająć,
tam mieszka 15 rodzin.  Obiecałem, że do budżetu na następny rok zapiszemy pewną kwotę na
opracowanie dokumentacji,  co też by nam powiedziało, jakie środki należy tam zabezpieczyć w
przyszłości. To, co można małymi nakładami robić, to będziemy się starali realizować.

Redaktor  TC  Alina  Melnicka-  chciałabym  się  wypowiedzieć  w  imieniu  mieszkaców  osiedla,
dawniej nazywanego Bielany. Upoważniono mnie, żebym wystąpiła w sprawie naszej ulicy, skoro
Panowie Radni występują w sprawie swoich ulic. Pan Przewodniczący RM zna sytucję ulic naszego
osiedla, które nie są może w najgorszym stanie, ale są w złym stanie. Wśród tych wszystkich ulic,
ulica Jana Krasickiego, o nisłusznej  nazwie,  dla niektórych Radnych, również może dlatego nie
została poprawiona. Ta ulica oprócz ulicy Żytniej jest  bodajże w najgorszym stanie. Na domiar
złego, nie wiem jaką i czyją decyzją, 2 albo 4 razy dziennie tą ulicą jeżdżą autobusy. Nie wiem, kto
skierował tą ulicą ruch autobusów, bo ta ulica wybitnie się do tego nie nadaje. Jeżdzą tam również
TIR-y, samochody ciężarowe, nawierzchnia jest niszczona doszczętnie. Chciałabym zwrócić się z
prośbą do Pana Burmistrza, bo muszę odpowiedzieć mieszkańcom, kiedy ta ulica jest planowana do
remontu, czy nie jest  w ogóle planowana? Rozważamy możliwość i będziemy do tego pomysłu
przekonywać  większą  ilość  osób,  jeśli  nasze  osiedle  będzie  dalej  pomijane,  żeby  rozważyć
możliwość  przyłączenia  się  do  gminy  Szelków.  Lewa  strona  ul.  Warszawskiej,  to  jest  gmina
Szelków, a my jesteśmy po prawej stronie. Szelków wyremontował pięknie ulice na swoim osiedlu i
kto wie, czy nie będziemy zbierać podpisów i rozmawiać z gminą Szelków.

Przewodniczący RM Ireneusz  Pepłowski-  ja  tylko  odniosę  się  do  Pani  jednego  zarzutu,  że  ze
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względu na nazwę ulicy nie zostało tam nic zrobione. Muszę Pani powiedzieć, że obojętnie jak
która ulica by się tam nazywała, to nic nie zostało tam zrobione od dłuższego czasu, więc chyba
nazwa nie miała tu najmniejszego znaczenia, bo wszystkie ulice wyglądają fatalnie.

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski-  odnośnie  wątku,  że  mieszkańcy  rozważają  możliwość
przyłączenia się do gminy Szelków, nie zabieram głosu. Jest szansa, że ul. Krasickiego zostanie
zrobiona. W związku z  dożynkami,  dzisiaj  poszły 3 wnioski  o dotację,  w poniedziałek zostaną
wysłane  kolejne  3  wnioski  do  Marszałka,  między  innymi  na  infrastrukturę  stadionu  i  ul.
Krasickiego.  Być może  dzięki  dożynkom uda  nam się  przeprowadzić  kilka  inwestycji,  ale  nie
chciałbym, aby to nie było źle odebrane, że dzięki dożynkom. Jeśli chodzi o przejeżdżjące tą ulicą
autobusy, to dowożą one młodzież do gimnazjum, ale można pomyśleć, skoro ta ulica jest bardzo
zniszczona, czy zabronić, czy pokusić się aby te autobusy jeździły następną ulicą, tj. Ogrodową.
Porozmawiam w tej sprawie. Dożynki dożynkami, ale jest wiele innych zadań w Mieście i myślę, że
to, co mamy zaplanowane w innych częściach Miasta, to będziemy realizować.

Radny Jan  Kubaszewski-  chcę  zasygnalizować  bardzo  ważny temat,  mianowicie  temat  Zalewu
między  rzeką,  a  wałem.  Nie  wiem  kto  jest  właścicielem,  prawdopodobnie  Miasto.  Wczoraj
wybrałem się tam z synem na kontrolę i w pewnym momencie tam się zapada po kolana, bo takie
spustoszenia robią bobry i nasz Zalew jest jak sito. Jeżeli  my tego nie zrobimy, tam dojdzie do
nieszczęścia. Postawiłbym tam zakaz jazdy rowerami, motorami, bo nie może być tak, że za wał
odpowiadają wędkarze. W tamtym roku moje Koło, rękami moich synów, oni przywieźli 6 żuków
kamieni  na umocnienie  wału.  Teraz,  jeżeli  tam ktoś  będzie  jechał  rowerem,  również  spacerują
rodziny z dziećmi, to nie raj, ale ziemia się otworzy i ktoś wpadnie do Zalewu i się utopi. Możemy
się doczekać, że obudzimy się kiedyś i będzie szeroki Orzyc, a nie będzie Zalewu i to jest na dzień
dzisiejszy realne.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- wiem, że powiat ma program do walki z bobrami i z nimi
trzeba walczyć, bo zrobiła się plaga, one niszczą wszystko.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- marzy mi się wyłożenie kostką terenu w koło Zalewu, ale na
chwilę  obecną  jest  to  nierealne.  Nie  chciałbym zamykać  tego  terenu,  niech  sobie  tam  jeżdżą
rowerami i spacerują, należałoby tam zasypać wszelkie doły.

Radny Jan Kubaszewski- samo zasypanie tam nie rozwiąże problemu.

Radny Jerzy Szymborski-  trochę  dyskusyjnie  do  wstąpienia  Pani  Redaktor,  przez  całą  minioną
kadencję,  między  innymi  ja,  może  głównie  ja,  podnosiłem  sprawy stanu  technicznego  dróg  i
chodników w Mieście. Swego czasu w prognozie inwestycyjnej był zapisany remont całego osiedla
Grzanka z tym, że niestety wypadł z planów, bo realizacja powinna mieć miejsce w tym roku.
Wiemy  wszyscy,  że  w  prognozie  inwestycyjnej  na  rok  2008,  po  poprzedniej  kadencji  rady,
przyjęliśmy zadanie remontu całego osiedla POM, o co usilnie zabiegałem i również temat osiedla
Grzanka.  Myślę,  że  będziemy  to  realizować,  bo  to  nie  jest  martwy  zapis  i  w  październiku,
listopadzie będziemy się martwić, co w przyszłym roku robić trzeba. Ile autobusów przejeżdża tą
ulicą? 2- 3 dziennie i one wracają ulicą Sportową, czyli ja mam wnioskować, żeby przez moją ulicę
te autobusy nie wracały? One są uczniom potrzebne. W innej sprawie, czas trwania naszej sesji
dobiega piątej godziny i pomyślmy na temat organizacji naszej pracy. Na komisji,  która planuje
porządek  obrad  sesji,  powinna  być  krótka  informacja  organizacyjna,  tj.  czy  wnosimy  projekt
uchwały na daną sesję,czy w innym terminie, kogo zaprosić na sesję i posiedzenia komisji, ustalenie
terminów komisji.  Na posiedzeniach komisji merytorycznych zajmijmy się tymi sprawami, które
danej  komisji  dotyczą.  Oczywiście  swoje  uwagi,  spostrzeżenia  zgłaszajmy,  odnotowujmy,  ale
zgłaszajmy to komisji  właściwej merytorycznie. Natomiast,  jeśli  sesja ma tak wiele punktów, to
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należałoby  ją  odbyć w  dwóch  posiedzeniach.  Wprawdzie  ustawa  o  samorządzie  terytorialnym
preferuje  odbycie  sesji  na  jednym posiedzeniu,  ale  nie  zabrania  odbycia  pisiedzenia  na  dwóch
spotkaniach.  Zyskamy  na  mitrędze  proceduralnej,  a  jednocześnie  świeżość  naszych  umysłów,
możliwość percepcji, będzie zupełnie inna. Myślę, że w sytuacjach wyjątkowych moglibyśmy tak
postępować. Sprawa inna, padło wiele niepotrzebnych słów, niepotrzebnie ostrych i dla mnie jest to
absolutnie niezrozumiałe,  pod adresem tego,  co podczas  kontroli  dokonała  Komisja  Rewizyjna.
Zauważcie  Państwo,  że  dwa  Kluby  nie  desygnowały  swojego  przedstawiciela  do  Komisji
Rewizyjnej.  Wiem dlaczego,  bo jest  to  praca wyjątkowo niewdzięczna.  Zauważmy też,  że  całe
prezydium Rady (jeśli  tak  umownie  powiemy),  nie  może  być  członkiem  Komisji  Rewizyjnej.
Przewodniczący  komisji  merytorycznych  nie  mogą  być  również  członkami  tejże  Komisji
Rewizyjnej,  z  prostej  przyczyny,  że  przewodniczy  w  swojej  komisji  i  zasiada  w  Komisji
Konsultacyjno  Organizacyjnej.  Jak  zacząłem  liczyć,  kto  mógłby  być  potencjalnym  członkiem
Komisji Rewizyjnej w sytuacji, gdy prawie cała Komisja Rewizyjna gotowa była zrezygnować ze
swej  działalności,  to  wychodziło  mi  na  to,  że  jedna  osoba  mogłaby dojść  do  tej  komisji.  Czy
wyobrażacie sobie Państwo działalność Rady bez Komisji Rewizyjnej? Ta Komisja ma szczególne
umocowanie prawne, tak w ustawie o samorządzie, jak i w naszym statucie. Jest to jedyna Komsja,
która jest władna oceniać budżet w sprawie uchwały absolutoryjnej. Jedyna Komisja, która musi
posiadać  swój  regulamin  pracy jako  załącznik  do  statutu  i  posiada.  Z racji  tej,  że  ta  Komisja
wykonuje zadania wyjątkowo niewdzięczne,  bo kontrola  do rzeczy przyjemnych nie  należy, bo
zwracanie komuś uwagi, choćby w najbardziej kulturalnej i taktownej formie, do przyjemności dla
nikogo nie należy, a w tej Radzie zakwestionowano kompetencje Komisji Rewizyjnej. To nie tak,
naprawdę ktoś tu czegoś nie doczytał. Wniosek powiedziałbym jeden, chamować emocje i ważyć
słowa, a szczególnie musi to mieć miejsce ze strony tych osób, które współorganizują prace Rady.
Taka drobna rzecz,  kolega Romanowski cytował moje słowa,  chciałbym zauważyć, że w wielu
sytuacjach te słowa nie są moją wyłączną własnością, ponieważ to były słowa ze sprecyzowanego,
przyjętego stanowiska naszej Komisji.

Ad. pkt. 29

Wobec zrealizowania porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM
radny Ireneusz Pepłowski o godz. 18.00 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej     
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM Ireneusz Pepłowski                 
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