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                  Protokół z XXIX sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 15 grudnia 2005r. w budynku
Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady 
Miejskiej radnego Andrzeja Wł. Pałuckiego. 

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

Obrady  XXIX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Makowie  Mazowieckim  o  godz.  9.00  otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Andrzej Wł. Pałucki. Przywitał radnych, Burmistrza 
Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, mieszkańców miasta.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, radny Bednarczyk, radna Gallera, radna Michalska, radny 
Myślak, Napiórkowski i radny Politowski byli nieobecni usprawiedliwieni, na sesji obecnych 
było 9 radnych. Radny Mirosław Malewicz o godzinie 10.20 opuścił sesję.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady XXIX sesji trwały w czasie od godz. 9.00 do godz. 12.30.

Ad. pkt 1

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Do przedłożonego porządku obrad nie wniesiono żadnych propozycji zmian. Porządek obrad 
wg. załączonego zaproszenia.

Ad. pkt 2

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

Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Protokół z XXVIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

Przewodniczący  RM-  zanim przejdziemy do  pkt  3  porządku  obrad,  zwrócił  się  do  mnie 
Komendant Powiatowej Straży Pożarnej o krótkie wystąpienie ze względu na to, że wyjeżdża 
służbowo. Wpłynęło pismo z Państwowej Straży Pożarnej (załącznik nr 3 do protokołu) i w 
związku z tym Pan Komendant chciałby się wypowiedzieć.

W  związku  z  tym,  że  21  listopada  zmarł  p.  Adam  Skrzecz,  radny  Stefan  Marciniec 
zaproponował, aby uczcić Jego pamięć minutą ciszy. Przewodniczący RM podziękował za 
uwagę  i  obecni  na  sesji  uczcili  pamięć  p.  Adama  Skrzecza  minutą  ciszy.  Następnie 
Przewodniczący RM udzielił głosu Komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Pan Andrzej Chodowiec- moje wystąpienie dotyczy 
prośby jaką złożyliśmy do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta. Ciężki samochód ratowniczo- 
gaśniczy jaki posiadamy w Makowskiej jednostce ma już ponad 18 lat, często się psuje i jest 
wycofywany z akcji ratowniczych co nie pozwala na odpowiednie zabezpieczenie zarówno 
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dla miasta jak i powiatu. Chcemy podjąć próbę zakupu pojazdu ciężkiego w roku 2006. Koszt 
realizacji tego przedsięwzięcia 700 tys. zł ale warunkiem rozpoczęcia całej procedury tj. 50% 
udziału własnego. Znam realia powiatu, samorządów i jestem przekonany, że nie uda się w 
pełni zabezpieczyć tych 350 tys. zł ale powiem od czego zaczęliśmy. Zaczęliśmy od rozmowy 
z p. Starostą i Zarządem Powiatu, powiat zaoferował pożyczkę w wysokości 200 tys. zł z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co stanowi podstawę do 
dalszego  mojego  działania.  Wystąpiliśmy  już  z  wnioskiem  do  Funduszu,  do  Wójtów  i 
Burmistrza  na  terenie  Powiatu  Makowskiego.  Rozmawialiśmy  z  Komendantem 
Wojewódzkim PSP,  który w związku z  tą  pożyczką zadeklarował  pomoc. Część środków 
będzie  pochodziło  z:  NFOŚiGW,  Urzędu  Marszałkowskiego,  środki  własne  Komendy 
Powiatowej  PSP  i  od  Komendanta  Wojewódzkiego  PSP.  Zwracam  się  z  prośbą  o 
przychylność w tej sprawie i  myślę, że pomoc Państwa pozwoli  na zbilansowanie zakupu 
samochodu na przyszły rok.  Następnie podziękował za umożliwienie wypowiedzi i  złożył 
wszystkim świąteczne życzenia. 

Radny Stefan Marciniec zapytał o jakiego rzędu sumę chodzi.

Komendant  Powiatowej Straży Pożarnej  Pan Andrzej  Chodowiec wyjaśnił,  że im większa 
suma tym lepiej i np. samorząd Różana zadeklarował 15 tys. zł.

Ad. pkt 3

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz  Ciak poinformował zebranych o swojej  działalności  między 
sesjami- załącznik nr 4 do protokołu.
Ponadto w dniu 4 listopada 2005r. Rada Miejska upoważniła mnie do podjęcia rozmów z 
właścicielem PUDH „Inkluz” w celu powołania spółki prawa handlowego, wyszczególniając 
najważniejsze kwestie do zawarcia przyszłej umowy. Jednocześnie zobowiązany zostałem do 
przedłożenia  na  najbliższej  sesji  stosownego  sprawozdania  co  niniejszym  czynię.  Po 
spotkaniu z p. Kondrackim w dniach 21, 30.11.05r. i 7.12.05r. należy stwierdzić, że zawarcie 
umowy na zasadach proponowanych przez Radę Miejską jest  niemożliwe.  Radca Prawny 
PUDH „Inkluz” stwierdził, że spółka może powstać na zasadach (to są moje słowa): kto ile 
wkłada tyle ma do powiedzenia, bez żadnych przywilejów dla miasta Maków Maz. Rozmowa 
o  spółce  wyglądała  bardzo  podobnie  jak  na  temat  aneksu  nr  3.  Dwa pierwsze  spotkania 
bardzo obiecujące, natomiast trzecie od razu zakończyło się niczym. 
W związku z zakłóceniami z  dostawą ciepła w dniach 10-11 grudnia 2005r.  i  przerwy w 
dostawach  ciepła  w  dniach  12-13  grudnia  2005r.,  po  wielu  telefonicznych  rozmowach  z 
kierownikami  Makowskiego  oddziału  i  poniedziałkowej  rozmowie  z  właścicielem PUDH 
„Inkluz”  wystosowałem  kategoryczne  pisma  do  p.  Kondrackiego  i  do  Prezesa  Urzędu 
Energetyki. Wspólnie z przedstawicielem władz S-ni Mieszkaniowej byliśmy dwukrotnie na 
terenie ciepłowni tj. 12 listopada br. o godz. 22.00 i 13 grudnia br. około godz. 12.00, aby 
naocznie stwierdzić co jest przyczyną takiej sytuacji. 

Ad. pkt 4

Radny Jerzy Szymborski- usłyszeliśmy przed chwilą, że zabiegi nasze i p. Burmistrza spełzły 
na niczym. Pozostaje teraz sytuacja taka, że miasto nie ma żadnego wpływu na działalność 
firmy  „Inkluz”,  z  której  to  działalności  zadowoleni  być  nie  możemy.  Nasza  rada 
przedstawiała także i takie stanowisko, że należy porozumieć się w tej sprawie i negocjować z 
SM  „Jubilatka”,  myślę,  że  ten  temat  jest  nadal  aktualny,  bo  jako  rada  stanowiska  nie 
zmienialiśmy. 
Temat inny to sprawa wody, a określiłbym to mianem azbestowych wodociągów. W zeszłym 
roku dokonaliśmy bardzo drastycznej podwyżki opłat za dostarczaną wodę i ścieki, było to 
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uzasadnione  kosztami.  Wysokość  tej  podwyżki  wywołała  sprzeciw  grupy  radnych  ale  w 
komentarzu usłyszeliśmy, że zwiększenie opłat za wodę pozwoli na zabezpieczenie środków 
na remonty i wymianę azbestowych rur. Nie wiem czy są to czysto azbestowe rury zapewne 
nie, ale z jakimś komponentem azbestowym. W związku z tym jakie działania zostały już 
podjęte i jakie są planowane odnośnie wymiany azbestowych rur wodociągowych? Jaka to 
skala  problemu,  ile  metrów  rur  wodociągowych  jest  do  wymiany?  Jakie  są  możliwości 
pozyskania środków unijnych na ten cel? Kto tę sprawę pilotuje i z jakim skutkiem? Czy 
prowadzone  są  okresowe  badania  wody  w  miejscach  przebiegu  rur  wodociągowych 
wykonywanych z domieszką azbestu i jakie są wyniki tych badań? 
Wnioskuję również o przekazanie naszej radzie informacji o skażonych azbestem odcinkach 
wodociągu,  myślę,  że  najlepiej  w  postaci  konkretnej  mapki  przedstawiającej  przebieg 
interesujących nas odcinków wodociągu.
Sprawa drobniejszej  wagi-  w projekcie  uchwały  w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie 
miasta na mijający rok, ujęta jest w załączniku nr 1 pozycja- wpływy z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W 
związku z tym jak jest realizowana nowa ustawa funkcjonująca od kilku miesięcy w sprawie 
dokonywania takich przekształceń? Zdaje się, że ta ustawa nakłada na samorządy obowiązek 
podjęcia uchwały określającej wysokość opłat za dokonywanie takich przekształceń?

Ad. pkt 5

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
nieruchomości na 2006 rok i poddał pod głosowanie:
Za- 7 głosów, przeciw- 1 głos, wstrzymał się- 1 głos.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 7 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/164/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2006 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 6

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia.

Radny Stefan Marciniec wystąpił z propozycją, aby nie odczytywać całych treści uchwał.

Radca Prawny UM Jacek Nieścior wyjaśnił, że wielokrotnie ten problem był poruszany w 
organach wyższych i jeśli nie będą czytane uchwały to organ może je uchylić.

O godz. 9.40 na sesję przybył radny Ryszard Bednarczyk.

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag co do projektu uchwały, Z-ca Przewodniczącego 
RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2006 rok, następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/165/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na 2006 rok, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt 7

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od 
posiadania psów na 2006 rok i poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/166/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
posiadania psów na 2006 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt 8

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 
oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości i poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/167/2005  z  dnia  15  grudnia  2005r.  w  sprawie  wzoru  deklaracji  na  podatek  od 
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt 9

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2006 
rok i poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/168/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej 
na 2006 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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Ad. pkt 10

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Z-ca Przewodniczącego 
RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, następnie 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/169/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych na cele  niezwiązane z  budową,  przebudową,  remontem, która 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. pkt 11

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt i poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/170/2005  z  dnia  15  grudnia  2005r.  w  sprawie  zasad  i  warunków  wyłapywania 
bezdomnych zwierząt, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt 12

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie 
nieruchomości  położonych  w  Makowie  Mazowieckim  stanowiących  mienie  komunalne  i 
poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/171/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonych w Makowie Mazowieckim stanowiących mienie komunalne, która 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Ad. pkt 13

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,

Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia.
Z-ca Przewodniczącego RM Witold Załęski zaproponował, aby p. Żebrowski odpowiedział na 
pytanie radnego Szymborskiego dotyczące rur azbestowych.
Przewodniczący  RM  wyjaśnił,  że  taka  odpowiedź  powinna  pojawić  się  w  punkcie  24 
porządku obrad.

Komisja Budżetu...- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia.
Radny  Andrzej  Bonk-  ponieważ  w  ubiegłym  roku  była  znaczna  podwyżka,  co  budziło 
kontrowersje, poprosił p. Żebrowskiego, aby wyjaśnił co zostało zrealizowane z pozyskanych 
środków. 

O godz. 10.10 na sesję przybyła radna Bożenna Gallera.

Prezes  PUK  Żebrowski  Jacek-  podwyżka  umożliwiła  przeprowadzenie  remontów.  Z 
zaplanowanych na ten rok 240 tys. zł przeznaczyliśmy na:
– renowację studni głębinowej ponad 100 tys. zł,
– kanalizację sanitarną w ul. Armii Krajowej 140 tys. zł,
– wymiana sprzętu komputerowego około 10 tys. zł.
Razem na ten rok wydatkowane zostało około 260 tys. zł, przy planie 240 tys. zł. 

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Z-ca Przewodniczącego 
RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za 
zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków,  następnie 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/172/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf 
za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe  odprowadzanie  ścieków,  która  stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt 14

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- propozycja, aby radni przeanalizowali ten temat na początku roku, a na 
razie znieść ten punkt z porządku obrad.
Komisja  Polityki  Regionalnej-  na  posiedzeniu  komisji  wniosek  nie  przeszedł,  większość 
członków komisji była przeciwna przystąpieniu do Związku Miast Polskich.
Komisja Budżetu... i Komisja Rewizyjna- tak jak poprzednie komisje wnioskuje o zniesienie 
punktu 14 z porządku obrad sesji.

Radca Prawny UM Jacek Nieścior wyjaśnił, że można w trakcie sesji zdjąć punkt z porządku 
obrad, spotkał się z dwoma orzeczeniami organów nadzoru w tej sprawie.
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Przewodniczący  RM  wyjaśnił,  że  taki  zapis  jest  w  wyroku  NSA,  następnie  poddał  pod 
głosowanie wniosek komisji RM, aby znieść z porządku obrad pkt. 14 dotyczący podjęcia 
uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 1 głos.
Punkt 14 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 
zdjęto z porządku obrad sesji, zgodnie z art. 20 bezwzględną większością głosów. 

Przewodniczący RM ogłosił  przerwę w obradach sesji,  która trwała w godz. od 10.20 do 
10.40. Radny Mirosław Malewicz o godzinie 10.20 opuścił sesję.

Ad. pkt 15

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

Przewodniczący Komisji  Statutowej radny Andrzej  Bonk- głównym celem zmiany statutu 
było  umożliwienie  RM  pracy  w  szybszym  trybie,  niemniej  w  trakcie  pracy  komisja 
wprowadziła  też  inne  drobne  korekty.  Aby  ułatwić  radnym  zapoznanie  się  ze  statutem 
wszelkie zmiany naniesiono inną kursywą. Zmiany, których komisja nie mogła dopracować 
poddano pod decyzję  rady,  która  zdecydowała,  aby  dopisać  w  § 3  pkt  6  –  wzór  flagi  i 
insygniów Przewodniczącego zostaną ustalone odrębną uchwałą.

Radny Stefan Marciniec- w § 2 często powtarza się zapis „Miasta Maków Mazowiecki”, czy 
jest to właściwe?

Przewodniczący  Komisji  Statutowej  radny  Andrzej  Bonk-  Statut  był  poddany  obróbce 
polonistycznej i prawnej.

Radny  Jerzy  Szymborski-  miałem  wątpliwości  do  tego  sformułowania  i  nie  chcę  się  tu 
autorytatywnie wypowiadać.

Przewodniczący Komisji Statutowej radny Andrzej Bonk- nie twierdzę, że jest on idealny, 
jednak sądzę, że istotne jest osiągnięcie celu jaki komisja założyła w pracach nad zmianą 
statutu. Przedkładam pod głosowanie projekt Statut Miasta Makowa Mazowieckiego wraz z 
Regulaminem.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Komisji RM- dopisać w  § 3 pkt 6 – 
wzór flagi i insygniów Przewodniczącego zostaną ustalone odrębną uchwałą:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za”przyjęła wniosek, 
aby dopisać w  § 3 pkt 6 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego– wzór flagi i insygniów 
Przewodniczącego zostaną ustalone odrębną uchwałą.

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta  Makowa 
Mazowieckiego i poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/173/2005 z  dnia  15  grudnia 2005r.  w sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta  Makowa 
Mazowieckiego, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. pkt 16

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

Radca  Prawny  UM  Jacek  Nieścior  wyjaśnił,  że  jest  to  specyficzna  uchwała,  do  której 
podjęcia wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. 

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Z-ca Przewodniczącego 
RM  przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zawarcia  umowy  na  dofinansowanie 
inwestycji oraz formy zabezpieczenia wydatkowania środków Ministerstwa Sportu, następnie 
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 8 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymały się- 2 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 8 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/174/2005 z dnia 15 grudnia 2005r.  w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie 
inwestycji  oraz  formy  zabezpieczenia  wydatkowania  środków  Ministerstwa  Sportu,  która 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. pkt 17

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

Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Z-ca Przewodniczącego 
RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 
2005 rok, następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/175/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 
2005 rok, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad. pkt 18

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- brak quorum.
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Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag, co do projektu uchwały, Przewodniczący RM 
przedstawił  treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi  na Burmistrza  Miasta  i 
poddał pod głosowanie:
Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXIX/176/2005  z  dnia  15  grudnia  2005r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Burmistrza 
Miasta, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. pkt 19

Przewodniczący  RM-  zgodnie  ze  Statutem  po  każdej  kontroli  na  najbliższej  sesji 
przedstawione jest sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przyjmuje Rada. Proszę radnego 
Bojarskiego o przedstawienie sprawozdania.

Radny  Andrzej  Bojarski  przedstawił  sprawozdanie  z  kontroli  przeprowadzonej  w  dniu 
28.09.2005r., załącznik nr 18 do protokołu.

Radny  Andrzej  Bonk  poprosił,  aby  Radca  Prawny  sprawdził,  czy  jest  konieczność 
przyjmowania sprawozdań Komisji Rewizyjnej w głosowaniu.

Przewodniczący RM ogłosił  przerwę w obradach sesji,  która trwała w godz.  od 11.05 do 
11.15. Radna Teresa Górecka Jędreas o godzinie 11.05 opuściła sesję.

Przewodniczący  RM  po  przerwie  wznowił  obrady  sesji  i  poprosił  Radcę  Prawnego  o 
wyjaśnienie  kwestii  konieczności  przyjmowania  sprawozdań  Komisji  Rewizyjnej  w 
głosowaniu.

Radca Prawny UM Jacek Nieścior wyjaśnił, że nie ma żadnego zapisu, który regulowałby tę 
kwestię, o formie przyjmowania sprawozdań decyduje rada.

Radny  Andrzej  Bonk-  wobec  tego,  aby  nie  było  wątpliwości  wnoszę  o  przyjmowanie 
sprawozdań w formie głosowania.

Przewodniczący  RM  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnego  A.  Bonk-  przyjmowanie 
sprawozdań w formie głosowania:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła wniosek, aby 
przyjmowanie sprawozdań odbywało się w formie głosowania.

Przewodniczący  RM poddał  pod głosowanie  sprawozdanie  z  kontroli  przeprowadzonej  w 
dniu 28.09.2005r.:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła sprawozdanie 
z kontroli przeprowadzonej w dniu 28.09.2005r., załącznik nr 18 do protokołu.

Radny  Andrzej  Bojarski  przedstawił  sprawozdanie  z  kontroli  przeprowadzonej  w  dniu 
16.11.2005r., załącznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący  RM poddał  pod głosowanie  sprawozdanie  z  kontroli  przeprowadzonej  w 
dniu 16.11.2005r.:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła sprawozdanie 
z kontroli przeprowadzonej w dniu 16.11.2005r., załącznik nr 18 do protokołu.

Radny  Andrzej  Bojarski-  ponadto  Komisja  Rewizyjna  poza  planowanymi  kontrolami 
rozpatrywała  dwie  skargi  na  Burmistrza  Miasta,  które  po  szczegółowej  analizie  zostały 
oddalone jako bezzasadne.

Ad. pkt 20

Przewodniczący RM poprosił, aby w sprawie informacji o projekcie budżetu miasta na 2006 
rok, zabrała głos p. Skarbnik.

Skarbnik  Miasta  Halina  Żebrowska-  w dniu  15  listopada  2005r.  Burmistrz  Miasta  wydał 
zarządzenie  Nr  185/2005  w  sprawie  przygotowania  projektu  uchwały  budżetowej  miasta 
Makowa Mazowieckiego na 2006 rok. Projekt ten zgodnie z odrębnymi przepisami został 
przedłożony  RIO  w  Warszawie  celem  zaopiniowania  oraz  RM  w  Makowie  Maz. 
Opracowania  projektu  dokonano  na  podstawie  szczegółowej  analizy  danych  z  ewidencji 
księgowej z zakresu opłat, podatków, zamierzeń w zakresie gospodarki mieniem komunalnym 
i informacji przekazanej przez Ministra Finansów w sprawie określenia subwencji i udziału 
miasta  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  oraz  Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej. 
Dochody budżetu miasta zaplanowano na kwotę 21.826.306 zł.  Projekt budżetu miasta na 
2006r. Stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Radny Jerzy Szymborski-  budżet  jest  dla  miasta  sprawą najważniejszą i  budzi  zazwyczaj 
wiele kontrowersji dlatego też chciałbym przedstawić kilka uwag. Podczas wielu posiedzeń w 
ciągu roku pojawiał się problem ulic. Na następny rok na remont ulic ze środków własnych 
planujemy 91.800 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy 
ulic na os. Królów Polskich i Polna oraz 100.000 zł ze środków własnych przeznaczmy na 
remont  ul.  Chrobrego  i  Polnej  a  także  pozostałych  chodników  i  ulic.  Może  spróbujmy 
przeanalizować  projekt  budżetu,  czy  nie  udałoby  się  na  remont  ulic  przeznaczyć  więcej 
środków. Tym bardziej, że niektóre zadania zostały przesunięte w czasie jak np. remont ulic 
na os. Grzanka jest zaplanowany dopiero na rok 2008, gdzie dotychczas było to planowane na 
rok 2007. Jako radny z pewnego regionu miasta mam obowiązek, bo wyborcy zwracali się do 
mnie z tym problemem. W bardzo złym stanie są ulice na os. POM (Graniczna, Konopnickiej, 
Chopina,  H.  Sawickiej)  stan  chodników  jest  fatalny.  Na  ten  temat  rozmawiałem  z  p. 
Burmistrzem we wrześniu, chodziło również i o znaki, które zostały zainstalowane. Podjęto 
próbę  zasypania  największych  wyrw  na  jezdni,  co  mieszkańcy  osiedla  oceniają  jako 
wyrzucenie  środków.  Stan  jest  taki,  że  te  jezdnie,  szczególnie  ul.  Chopina  staje  się 
nieprzejezdna.  O  wystające  studzienki  uszkadzają  się  samochody,  a  stan  uliczek  na  tym 
osiedlu i myślę, że podobnie na osiedlu Grzanka wynika z wykonanych około 8 lat temu robót 
kanalizacyjnych,  po  których  ktoś  nie  dopilnował,  żeby  ta  jezdnia  została  wyrównana  i 
utwardzona.  Nawierzchnia  jezdni  została  zniszczona  i  ten  stan  jezdni  może  się  tylko 
pogarszać.  Mieszkańcy  osiedla  wystosowali  petycję  do  Burmistrza  Miasta.  Piękny  jest 
odcinek ul. Warszawskiej ale już od zakończenia tej ulicy do mostu ok. 170 metrów chodnika 
nie zostało wymienione i  jest  w złym stanie.  Podobnie chodnik przy Zalewie stanowiący 
przedłużenie  ul.  Mazowieckiej.  Na  ul.  Sportowej  został  wykonany  odcinek  chodnika  do 
zjazdu w stronę turbiny ale dalej nie, a jest to ulica, która posiada wyłącznie jednostronny 
chodnik miejscami bardzo wąski. Przy domach na końcu ulicy nie ma w ogóle chodnika, a 
istnieją od ok. 20 lat. Myślę, że jest to ważny temat i to nie tylko dlatego, że jest to deptak, 
którym ludzie udają się na różne uroczystości ale również dlatego, że jest to ulica prowadząca 
na stadion, do szkoły. Chciałbym również usłyszeć odpowiedź, czy to jest błąd drukarski, czy 



11

celowe przesunięcie w czasie remontów ulic na osiedlu Grzanka? Proszę Państwa pracujących 
nad  budżetem  o  zastanowienie  się  nad  tym  tematem,  bo  gotowi  jesteśmy  wydać  duże 
pieniądze np. na halę sportową, a w zasadzie rozbudowę szkoły nr 2 o cztery sale lekcyjne, 
lokalizacja jest wielce dyskusyjna. Inwestycja będzie nas kosztować krocie, zapewne wiele 
więcej niż teraz sądzimy, a czy będzie nas stać na utrzymanie hali i jak obciąży to budżet w 
latach przyszłych i jak z tego wywiąże się kolejna rada i burmistrz nie wiemy. Natomiast na 
infrastrukturę drogową, tam gdzie jest potrzeba, to środków jest zdecydowanie za mało. 

Ad. pkt 21

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

Przewodniczący  RM poddał  pod  głosowanie  informację  z  realizacji  Rocznego  Programu 
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi innymi podmiotami:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z niektórymi 
innymi podmiotami, załącznik nr 20 do protokołu.

Ad. pkt 22

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- nie opiniowaliśmy ale uwag nie było,
Komisja Rewizyjna- nie opiniowaliśmy ale uwag nie było,
Komisja Polityki Regionalnej- brak quorum.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do informacji z wykorzystania dotacji przez LSSS 
„START” otrzymanej z budżetu miasta na 2005r., uwag nie było. Przewodniczący RM poddał 
pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania  dotacji  przez  LSSS  „START”  otrzymanej  z  budżetu  miasta  na  2005r., 
załącznik nr 21 do protokołu.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do informacji z wykorzystania dotacji przez PUKS 
„ALBERT” otrzymanej  z  budżetu  miasta  na  2005r.,  uwag nie  było.  Przewodniczący RM 
poddał pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania  dotacji  przez  PUKS  „ALBERT”  otrzymanej  z  budżetu  miasta  na  2005r., 
załącznik nr 22 do protokołu.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do informacji z wykorzystania dotacji przez UKS 
„MAK” otrzymanej z budżetu miasta na 2005r., uwag nie było. Przewodniczący RM poddał 
pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania dotacji przez UKS „MAK” otrzymanej z budżetu miasta na 2005r., załącznik 
nr 23 do protokołu.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do informacji z wykorzystania dotacji przez UKS 
„DWÓJKA” otrzymanej z budżetu miasta na 2005r.,  uwag nie było. Przewodniczący RM 
poddał pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania  dotacji  przez  UKS  „DWÓJKA”  otrzymanej  z  budżetu  miasta  na  2005r., 
załącznik nr 24 do protokołu.

Radny Jerzy Szymborski wyjaśnił, że pomimo tego iż Komisja Oświaty przyjęła przedłożone 
informacje, to miała wątpliwości do dokładności i sposobu przygotowania informacji, są zbyt 
ogólnikowe.

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do informacji z wykorzystania dotacji przez MKS 
„MAKOWIANKA” otrzymanej z budżetu miasta na 2005r., uwag nie było. Przewodniczący 
RM poddał pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania  dotacji  przez  MKS  „MAKOWIANKA”  otrzymanej  z  budżetu  miasta  na 
2005r., załącznik nr 25 do protokołu.

Przewodniczący  RM zapytał,  czy  są  uwagi  do  informacji  z  wykorzystania  dotacji  przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną otrzymanej z budżetu miasta na 2005r.

Radny Jerzy Szymborski-  w 2005r  przyznane było na zakup nowości  20.000 zł,  z  czego 
wydatkowano 9.322, czy pozostałe środki przepadają?

Skarbnik  Miasta  Halina  Żebrowska-  na  dzień  sporządzania  informacji  był  taki  stan,  ale 
dotacja została wykorzystana w całości.

Więcej uwag nie było. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania dotacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną otrzymanej z budżetu miasta na 
2005r., załącznik nr 26 do protokołu.

Przewodniczący  RM zapytał,  czy  są  uwagi  do  informacji  z  wykorzystania  dotacji  przez 
Miejski Dom Kultury otrzymanej z budżetu miasta na 2005r., uwag nie było. Przewodniczący 
RM poddał pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację z 
wykorzystania dotacji przez Miejski Dom Kultury otrzymanej z budżetu miasta na 2005r., 
załącznik nr 27 do protokołu.

Ad. pkt 23

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- nie opiniowaliśmy ale uwag nie było,
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Komisja Rewizyjna- nie opiniowaliśmy ale uwag nie było,
Komisja Polityki Regionalnej- brak quorum.

Przewodniczący  RM  zapytał,  czy  są  uwagi  do  informacji  o  realizacji  Planu  Rozwoju 
Lokalnego dla miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2005- 2013 w roku 2005, uwag nie 
było. Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w informację:
Za- 9 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 9 radnych, 9 głosami „za”przyjęła informację o 
realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2005- 2013 
w roku 2005, załącznik nr 28 do protokołu.

Ad. pkt 24

Przewodniczący RM- odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

Burmistrz  Miasta  Tadeusz  Ciak-  jeśli  chodzi  o  pytania  p.  Szymborskiego  dotyczące 
wodociągów, to sądzę, że odpowie na nie p. J. Żebrowski.
Przekształcenia  własnościowe,  o  które  p.  Szymborski  pytał,  to  są  sprawy  związane  z 
bonifikatami przy przekształceniach wieczystych, będziemy o nich rozmawiać na komisjach 
podczas dyskusji dotyczącej uchwały ewentualnej sprzedaży mienia komunalnego, a mamy o 
tym rozmawiać przed przyszłą sesją, która się odbędzie jeszcze w tym roku. Należy odnieść 
się  do  planu,  w  którym zakładamy  duże  remonty  dróg  w  latach  2005-2007.  Jest  to  tak 
ambitnym planem, że jeśli uda nam się to zrobić, będzie to ogromnym sukcesem. Do sprawy 
chodników wraca się bardzo często i badania socjologiczne wykazują, że wyborcy zwracają 
szczególną uwagę na stan chodników i ulic. Wnikliwym badaniom zostały poddane ulice po 
przykładzie rozwoju lokalnego. 
Interesują nas ulice i inne różne sprawy, natomiast dziwi mnie to, że nikt nie zapytał, czy 
ludzie przez te 2 dni, o których mówiłem, marzli, czy problem jest zabezpieczony czy nie. 
Chodniki są stosunkowo istotniejszym tematem. Jeżeli chodzi o schody przy zalewie i przy 
parku-już nie raz o tym mówiliśmy. Te schody leżą przy drogach krajowych i tylko decyzje 
zarządu dróg krajowych mogą coś zmienić, więc już do tego nie wracajmy i cieszmy się, że 
się  udało  i  jest  inwestycja  poprowadzona  wspólnie  ze  Starostwem  Powiatowym  i  ulicę 
Warszawską  mamy  zrobioną  na  odpowiednim poziomie  oraz  ładny  kawałek  chodnika  w 
kierunku SP nr 1.
Prezes PUK Jacek Żebrowski– wodociągów azbestowych mamy w mieście ok. 3,4 km. Na 
dzień  dzisiejszy  nie  stwierdza  się  żadnej  szkodliwości  wynikającej  z  badań.  Szkodliwość 
może wynikać jedynie z awarii i czynności przy tym wodociągu robionych. Ale patrząc na 
przekrój  materiałów  z  jakich  są  wykonywane  rury,  można  powiedzieć,  że  wodociągi 
azbestocementowe są najmniej awaryjne.
W przyszłym roku zostanie zlecony projekt techniczny wymiany tych wodociągów na inne. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że te wodociągi znajdują się  w takich rejonach miasta, gdzie 
są nowe ulice i chodniki. Sam koszt wymiany tego wodociągu będzie podwójny w stosunku 
do innych.
Generalnie na wodociągi nie zostały przeznaczone żadne dotacje unijne, są raczej pożyczki 
zwrotne. Jeżeli będzie projekt to zwrócimy się do innych funduszy.

Radny Jerzy Szymborski– co z negocjacjami ze Spółdzielnią Mieszkaniową?

Burmistz Miasta Tadeusz Ciak odczytał stanowisko Rady Miejskiej. Jeśli coś pomiąłem, to 
proszę mi powiedzieć, w którym miejscu.

Ad. pkt. 25. Sprawy różne.
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Pan Kozłowski ( przedstawiciel mieszkańców osiedla przy ul. Chopina )- przemówienie, które 
dotyczyło ulic i chodników skierował do Burmistrza Miasta. Zgłosił, że ulice są zamiatane na 
sucho,  bez polewania wodą,  co w rezultacie  daje  zakurzone budynki  mieszkalne.  Łatanie 
dziur na ulicach nic nie daje, gdyż ciągły ruch pojazdów psuje to, co zostało zrobione, robiąc 
w ten sposób jeszcze większe doły. Jest to praca syzyfowa i zarazem kosztowna. Lepiej zrobić 
raz,  a  porządnie.  Wstyd  miastu  przynosi  również  wizerunek  miejskiego  zalewu,  wokoło 
którego rosną dwumetrowe badyle.
Kolejną  sprawą  są  stypendia  dla  uczniów:  dlaczego  zostały  tak  późno  przyznane  i  czy 
naprawdę niezbędne są rachunki, za którymi trzeba się tyle nachodzić? 
Inną sprawą są dachy pokryte eternitem. Czy będą jakieś środki  unijne na remont  tychże 
dachów? 

Radny Tadeusz Szczuciński– chciałbym powrócić do tego nieszczęsnego Inkluza. Jaki jest 
efekt rozmów Burmistrza z p. Kondrackim odnośnie spółki?

Prezes SM „Jubilatka”- przez 2 dni wysłuchiwałem interwencji setek osób, począwszy od 
chorych dzieci, a na staruszkach z chorobami krążenia skończywszy. Całe szczęście, że nie 
było mrozu. Usłyszałem, że ze spółki nici. I co dalej? Była propozycja, aby skontaktować się 
z  Nasielskiem  i  zakupić  opał,  gdyż  przyczyną  niepokojów  mieszkańców  był  brak 
odpowiedniej ilości i jakości opału. Pan Burmistrz jako osoba bardziej kompetentna powinien 
zadecydować  jaka  ilość  i  jakość  tego  opału  powinna  być  dostarczona.  „Spółka”  ze 
spółdzielnią żadnych rozmów i negocjacji nie podjęła. To, co się wydarzyło można nazwać 
wypadkiem przy pracy, lecz wszystko wskazuje na to, że to się może powtórzyć i to będzie 
sytuacja nagminna,  gdyż Spółdzielnia  raz jest  pozywana przez Inkluz,  raz Inkluz pozywa 
Spółdzielnię. Ja cały czas słucham tego, co opowiada p. Kondracki w sądzie- to się nijak ma 
do rzeczywistości. Połowa bloków przy ul. Kopernika jest zasilana przez stare sieci. Nigdy 
nie opuszcza nas pytanie: Co dalej? Zawsze na wiosnę o tym dyskutujemy, a jesienią problem 
jest  nie  rozwiązany.  Czy miasto  posiada środki  finansowe na  zabezpieczenie  tego opału? 
Fakty mówią same za siebie. Nie może tu być mowy o przeszkadzaniu czy „podkładaniu 
nogi”.Inwestycja została przewymiarowana, brak zabezpieczenia finansowego-to są skutki. 
2 700 ludzi było bez ciepła przez 2 dni. Z odpowiedzialnym przedsiębiorcą nie było przez ten 
czas żadnego kontaktu. Pytam się: czy jest władza w tym mieście, aby zmobilizować go do 
podjęcia stosownych działań, wobec których się zobowiązał?
Kolejną  kwestią  jest  komin na  ul.  Kopernika,  który  powinien  być  po  30  czerwca  2004r. 
bezwzględnie rozebrany, może w każdej chwili runąć, a on był jeszcze przez sezon używany. 
Jeżeli ja słyszę, że każda osoba fizyczna może zgłosić taki problem, to po co nam urzędnicy? 
Sprawę tej wody już zostawię, bo była ona poruszana niezliczoną ilość razy.
Nasuwa mi się następne pytanie: czy azbesty mogą być czy nie?
Jeśli chodzi o podatki. Wczoraj na komisji zadałem pytanie, ile procent mam płacić od sieci 
ciepłowniczej?

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak– wystosujemy pisemną odpowiedź do mieszkańców osiedla 
POM. Tam są znaki, które zakazują wjazdu samochodom ciężarowym. Jeśli chodzi o koszenie 
trawy wokół zalewu, było to omawiane przy okazji rozmów z wędkarzami i na pewno do tej 
kwestii wrócimy, ale myślę, że zalew będzie koszony cały. 
W sprawie stypendium poproszę o opinię Pana Starostę.
Kwestię eternitowych pokryć dachowych wyjaśni p .J. Rzepka.
Jeśli chodzi o remont ulic, nie będę tu długo mówił. Jest wymienionych około 30 punktów, a 
ulic ok. 40 z tych, które są do remontu. Jasno wynika, że potrzeby są duże i ulice na osiedlu 
POM jak najbardziej się w tych potrzebach znajdują. 
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Ustosunkuję  się  do  pytań  p.  L.  Gadomskiego.  Jeśli  mówimy  o  procencie  opłat  od  sieci 
przesyłowych, to do jutra przekażemy Spółdzielni odpowiedź.
Jeżeli chodzi o regulacje rur azbestowych, to nie wiem czy są takie, które nas ograniczają i 
nakazują wymianę sieci. Może poproszę p. J. Żebrowskiego o komentarz.

Prezes PUK Jacek Żebrowski– jeśli chodzi o regulację, to jest ustawa o odpadach. Starostwo 
zbierało informacje z całego terenu dotyczące tego, ile tych azbestów jest wraz z określeniem 
stopnia szkodliwości i harmonogramu czasowego dojścia pełnej wymiany tych azbestów na 
inne pokrycia  czy inne rury  wodociągowe.  Informacja  ta  z  każdej  gminy jest  złożona  w 
Starostwie i ona przewiduje harmonogram czasowy w zależności od stopnia szkodliwości. 

Burmistrz  Miasta  Tadeusz  Ciak–  o  efektach  rozmów  w  spółce  mówiłem  na  początku. 
Natomiast jeśli chodzi o podejście p. Kondrackiego, ja myślę, że nie będę tego rozwijał, gdyż 
nie jest to zdroworozsądkowe zachowanie, ewidentne złamanie zasad, niezebranie materiału 
opałowego oraz jego niezabezpieczenie na zimę. Na dzień dzisiejszy leży tam tylko ok. 200-
300 metrów trociny. Przy średniej temperaturze 0-3 stopnie zużywa się ok.100 m³. Tak więc 
ilości  są  potężne.  Niejednokrotnie  pytałem,  co  z  tym  zabezpieczeniem.  Zawsze  mi 
odpowiadano, że nie ma z tym problemu.

Radny Stefan Marciniec o godz. 12.20 opuścił sesję.

Wicestarosta  Janusz  Gójski–  odniosę  się  do  sprawy  stypendiów  dla  uczniów.  Stworzono 
zupełnie patologicznie nowy system, gdzie muszą być przedłożone rachunki i to na konkretne 
rzeczy. To jest nieszczęście dla odbiorców. Z naszych interwencji wynika zapowiedź, że ten 
system  zostanie  uproszczony  na  wzór  stypendiów  studenckich.  Jest  to  utrudnienie  dla 
powiatu,  a  także  dla  rodziców,  którzy  krążą,  aby  zdobywać  rachunki.  To  nie  jest  wina 
powiatu, to jest po prostu wina systemu. Mówiliśmy o rozliczeniu środków strukturalnych na 
poziomie  aplikacji,  czyli  składania  wniosków  i  ich  akceptacji.  Samorządy  wykorzystały 
prawie wszystkie możliwe środki Dzisiaj zostały tylko niektóre możliwe działania. Powiat 
wziął  milion  zł.  kredytu,  bo  najpierw  trzeba  zapłacić,  a  potem  się  ubiegać.  W  dniu 
wczorajszym przyszedł aneks do umowy i zmierza to do tego, że po aneksie musimy złożyć 
nowy wniosek o płatność. Wszystko zmierza ku temu, aby wydłużyć termin płatności. Jak 
widać jest to wadliwy system rozliczeń i znów nie jest to sprawa samorządu.

Przewodniczący  RM–  wszyscy  radni  otrzymali  informacje  dotyczące  spraw  różnych,  a 
mianowicie: pismo, które powielał Komendant Powiatowej Straży Pożarnej ( na komisjach 
się  nad  tym  zastanowimy  ),  informację  z  Urzędu  Skarbowego,  że  w  wyniku  analiz 
oświadczeń majątkowych nie  stwierdzono nieprawidłowości  wśród urzędników i  radnych, 
załącznik nr 29 i 30 do protokołu. Otrzymaliście Państwo również statut Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, załącznik nr 31 do protokołu. Należy się także zastanowić nad kwestią przychodni 
lekarskiej  „Wanta”,  którą  napisał  jej  kierownik  do  Burmistrza  Miasta  a  Pan  Burmistrz 
podzielił się z nami tymi wiadomościami, załącznik nr 32 do protokołu.
Przewodniczący  odczytał  życzenia  świąteczne  dla  Radnych  oraz  Przewodniczącego  od 
Przewodniczącej  Koła  Terenowego  Polskiego  Związku  Niewidomych  w  Makowie 
Mazowieckim p. Elżbiety Dębek.

P. Kozłowski– czy mamy jakieś nadzieje, na te ulice i chodniki?Czy w ogóle Pan Burmistrz 
się interesuje miastem?

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak– teraz pracujemy nad projektem budżetu i myślę, że do końca 
roku  będą  jakieś  klarowne  założenia.  Natomiast  nie  jest  to  coś  do  100-procentowego 
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zrealizowania, na razie jest to plan i nie mogę zagwarantować, że na pewno za dwa lata będą 
zrobione chodniki i ulice na Pańskim osiedlu.

Przewodniczący RM– ja proponuję, żeby Pan zakończył swoją rozmowę np. w gabinecie u 
Pana Burmistrza, bo warto powiedzieć sobie co i jak.

Wicestarosta  Janusz Gójski– moja wypowiedź będzie  miała  charakter  typowo świąteczny. 
Pragnę Państwu złożyć w imieniu Starosty, Zarządu Powiatu, a także z wielką przyjemnością 
we własnym imieniu serdeczne życzenia spełnienia wszystkich marzeń.

Przewodniczący RM złożył życzenia świąteczne w imieniu własnym oraz Radnych Miasta 
wszystkim mieszkańcom miasta, a także zaproszonym gościom.

Ad.pkt 26

Wobec zrealizowania porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM radny 
Andrzej Wł. Pałucki o godz. 12.30 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej     
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM Andrzej Wł. Pałucki                


