
Protokół z XXVI sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 8 września 2005r. w budynku
Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady 
Miejskiej radnego Andrzeja Wł. Pałuckiego. 

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

Ad.pkt 1

Obrady  XXVI  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  oraz  Justynę 
Szymborską  i  Tomka  Krupińskiego  –  uczniów  wyróżnionych  w  ogólnopolskiej  kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, radny Bojarski, radny Bonk, radna Michalska i radny Politowski 
byli nieobecni usprawiedliwieni, na sesji obecnych było 11 radnych. Radny Mirosław Malewicz o 
godzinie 10.50 opuścił salę.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady XXVI sesji trwały w czasie od godz. 9.00 do godz. 11.20.

Ad.pkt 2

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza p. Tadeusz Marciniak złożył wniosek:
W n i o s e k : wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w 
mieście Makowie Mazowieckim.
Wyjaśnił, że projekt tej uchwały był omawiany na wszystkich komisjach Rady.

Przewodniczący RM zaproponował, aby projekt ww. uchwały wprowadzić jako punkt 10 porządku 
obrad i poddał wniosek pod głosowanie:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian .
3.  Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady.
4.  Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
5.  Zapytania i interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Maków Mazowiecki – sektor B.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Maków Mazowiecki – sektor D.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Ciechanowskiego.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku Gmin Regionu 



Ciechanowskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim.
11.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 
12.Przyjęcie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2005 r.
13.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
14.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
15.Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Porządek został przyjęty.

Ad.pkt 3

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

Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Protokół z XXV sesji RM został przyjęty bez uwag.

Przewodniczący  RM  odczytał  pismo  dotyczące  ogólnopolskiej  kampanii  „Zachowaj  Trzeźwy 
Umysł”, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Następnie Burmistrz Miasta p. Tadeusza Ciak wręczył nagrody Justynie Szymborskiej i Tomkowi 
Krupińskiemu, którzy uczestniczyli w ww. kampanii.

Przewodniczący RM- ze względu na ograniczony czas przed sesją poprosił mnie Pan Zbigniew 
Deptuła Poseł na Sejm RP o zabranie głosu.

Poseł  na Sejm RP p.  Zbigniew Deptuła-  postanowiłem dziś  spotkać się  z  Państwem w sposób 
szczególny dla mnie, gdyż dobiega koniec kadencji i nasze razem spędzone chwile chciałbym w 
jakiś sposób udokumentować. Cztery lata w życiu człowieka to jest dość długi okres czasu, jednak 
w  pracy  parlamentarnej,  społecznej,  czy  samorządowej,  to  się  okazuje,  że  jest  to  czas 
niespełnionych marzeń i niezrealizowanych pewnych celów. Robiłem wszystko żeby jak najlepiej i 
jak najwięcej zrobić dla tego środowiska ale wiem, że pewnych rzeczy nie dało się zrobić. Przede 
wszystkim pragnę Państwu podziękować za współpracę, uważam, że w trudnych dla mnie chwilach 
byliście ze mną i za to chcę podziękować.
W dowód uznania przekazał Burmistrzom, Radnym, Dyrektorom jednostek, swoje osobiste gadżety 
jako wyraz szacunku i uznania za zaangażowanie w prace dla społeczeństwa.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak podziękował Panu Posłowi na Sejm RP Zbigniewowi Deptuła za 
współpracę, następnie wręczył mu kwiaty i statuetkę z symbolami miasta Makowa Mazowieckiego.

Ad.pkt 4

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak poinformował zebranych o swojej działalności między sesjami- 
załącznik nr 4 do protokołu.
Przekazał  również  pozdrowienia  od  radnej  Elżbiety  Michalskiej,  która  służbowo  przebywa  w 
Brukseli. 
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Ad.pkt 5



Radny Mirosław Malewicz- po rozmowie z mieszkańcami bloku przy ul. Witosa 6 chciałbym prosić 
p. Burmistrza o wyjaśnienie kwestii dotyczącej gruntu przy tym bloku, gdyż miejsce to służy nam 
do parkowania samochodów. W związku z tym, że w ostatnim czasie parkują tam również swoje 
samochody uczniowie ZSZ oraz odwiedzający chorych w szpitalu, to miejsce to ulega szybkiemu 
zniszczeniu  i  mamy  obawy,  że  w  nadchodzących  mokrych  miesiącach  nie  będzie  tam można 
wjechać jakimkolwiek samochodem, nawet ze służb ratowniczych. Gdyby można było ustalić jak 
ten teren wygląda w najbliższych planach i spróbować pomóc mieszkańcom w zagospodarowaniu 
tego miejsca, przygotowaniu do większej ilości samochodów.

Radna Teresa Górecka Jędreas- na poprzedniej sesji zadałam pytanie komu podlega odcinek drogi 
prowadzącej do Sanepidu? Ostatnio są tam prowadzone prace renowacyjne, były różne wykopy 
robione. Nie uzyskałam konkretnej odpowiedzi,  czy ta droga będzie tam uregulowana? Na tym 
odcinku drogi jest tragiczny dojazd. Remonty dróg jakie były robione na ul. Mickiewicza zostały 
źle wykonane i przy większych opadach tam zbiera się woda, która się utrzymuje przez kilka dni. 
Jak na razie nie jest tam nic robione. Pan Burmistrz sygnalizował, że to podlega pod Starostwo 
Powiatowe,  czy  były  jakieś  poczynania  w  tej  materii  dokonane?  Właściciele  garaży  na  moim 
osiedlu oraz mieszkańcy budynków, których dotyczy ta doga, pytają mnie czy to zostanie w jakiś 
sposób  uregulowane.  Bardzo  proszę  o  podjęcie  kroków  i  chciałabym  konkretną  odpowiedź 
usłyszeć.

Ad.pkt 6

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

Przewodniczący RM poprosił o zabranie głosu przez Pana Andrzeja Rogulskiego.

Pan Andrzej Rogulski pracownik UM- w stosunku do materiałów wysłanych do Radnych nastąpiła 
zmiana:
– Sektor  B,  działka  Nr  264–  na  wniosek  p.  Cesarskiej,  aby  zlikwidować  las,  jest  zgoda  ze 

Starostwa Powiatowego na wycinkę. W planie należałoby zapisać zmianę z powierzchni lasu na 
usługi mieszkaniowe.
Po  wyłożeniu  planu  wpłynęły  wnioski,  które  można  uwzględnić.  Następnie  p.  A.  Rogulski 
pokazał na mapie, którego terenu ta zmiana dotyczy.

– Sektor  D,  działka  Nr  345/1-  działka  p.  Karolak,  ta  działka  była  we  wcześniejszej  wersji 
przeznaczona na usługi mieszkaniowe ale nie w całości i na wniosek tych Państwa chcielibyśmy 
zmienić zapis, aby całość działki była na usługi mieszkaniowe.

– Sektor  B-  chcielibyśmy uwzględnić w części  opisowej,  na osiedlu Zagrodowa,  w jednostce: 
rzemiosło,  handel  i  usługi  produkcyjne,  żeby  dopuścić  tu  modernizację  bądź  rozbudowę 
istniejącej zabudowy zagrodowej. Str.14  § 27 ust. 3 pkt. 2 dopisać w pkt. a: dla istniejących 
budynków mieszkalnych i zagrodowych.

Przewodniczący  RM  poddał  pod  głosowanie  wniosek,  aby  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego  Sektor  B  –  działka  p.  Cesarskiej,  zmienić  zapis:  z  powierzchni  lasu  na  usługi 
mieszkaniowe:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.
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Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek, aby w części opisowej,  § 27 ust. 3 pkt. 2 
dopisać w pkt. a: dla istniejących budynków mieszkalnych i zagrodowych:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.



Wniosek został przyjęty.

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  projektu  uchwały,  Przewodniczący  RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor B i 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 
XXVI/156/2005  z  dnia  8  września  2005r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor B, która stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu.

Ad.pkt 7

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

Przewodniczący  RM  poddał  pod  głosowanie  wniosek,  aby  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego  Sektor  D,  działka  Nr  345/1-  p.  Karolak,  która  była  w  części  na  usługi 
mieszkaniowe, zmienić zapis, aby całość działki była na usługi mieszkaniowe:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  projektu  uchwały,  Przewodniczący  RM 
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor D i 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 
XXVI/157/2005  z  dnia  8  września  2005r.  w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor D, która stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 8

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

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  projektu  uchwały,  Przewodniczący  RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku Gmin 
Regionu Ciechanowskiego i 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 
XXVI/158/2005 z dnia 8 września 2005r. w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Związku 
Gmin Regionu Ciechanowskiego, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Ad.pkt 9

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,



Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  projektu  uchwały,  Przewodniczący  RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego Związku 
Gmin Regionu Ciechanowskiego i 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 
XXVI/159/2005 z dnia 8 września 2005r.  w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Komunalnego 
Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.pkt 10

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

Radna Bożenna Gallera poinformowała, że brała udział w posiedzeniach komisji, która na prośbę 
mieszkańców zaopiniowała wniosek o nadanie nazw ulic. Komisja z trzech nazw proponowanych 
przez mieszkańców wybrała nazwy: ul. Spokojna (tj. prostopadła do ul. Cmentarnej w kierunku 
południowym) i ul. Współna.

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  projektu  uchwały,  Przewodniczący  RM 
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  nadania  nazw  ulicom  w  mieście  Makowie 
Mazowieckim i 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 
XXVI/160/2005 z dnia 8 września 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie 
Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 11

Przewodniczący  RM  zmiany  w  budżecie  miasta  były  spowodowane  późnymi  informacjami  o 
dotacjach  z  Urzędu  Marszałkowskiego,  Komisja  Polityki  Regionalnej  i  Komisja  Budżetu...  nie 
miały możliwości dogłębnego wejrzenia w te materiały, w związku z tym zarządził o godz.10.00 
20-to minutową przerwę, aby członkowie Komisji mogli zapoznać się z dodatkowymi zmianami w 
budżecie. Obrady wznowiono o godz.10.20.

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

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  projektu  uchwały,  Przewodniczący  RM 
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 rok i 
poddał pod głosowanie:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
XXVI/161/2005 z dnia 8 września 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 
rok , która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.pkt 12



Przewodniczący RM przeczytał  Uchwałę Nr 325/0/2005 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2005r. w sprawie wydania opinii o przedłożonej 
przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 
pierwsze półrocze 2005r., która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

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

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  informacji  z  realizacji  budżetu  miasta  za  I 
półrocze 2005 r., wobec czego Przewodniczący RM poddał ją pod głosowanie:
Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 11 radnych, 11 głosami „za” przyjęła informację z 
realizacji budżetu miasta za I półrocze 2005 r., która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.pkt 13

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

Nie  zgłoszono  żadnych  dodatkowych  uwag  co  do  informacji  o  przygotowaniu  placówek 
oświatowych  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego  2005/2006,  która  stanowi  załącznik  nr  13  do 
protokołu.

Ad.pkt 14

Przewodniczący RM – odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. Zanim do tego przejdziemy 
wyjaśnię,  sesja  miała  odbyć  się  pod  koniec  sierpnia,  ale  ze  względu  na  sprawy  związane  z 
modernizacją oczyszczalni ścieków, na prośbę p. Burmistrza została przełożona na dzisiejszy dzień. 

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz Ciak-  na pytanie radnej  p.  Teresy Góreckiej  Jędreas,  jest  to doga 
krajowa i za nią odpowiada Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad. Mamy od nich zapewnienie, że w 
tym miesiącu zostanie to zrobione, dlatego, że tam potrzebne są pewne ilości asfaltu i do tak małej 
ilości jak tam jest potrzebne nie opłaci się sprowadzać specjalnej maszyny. Wobec tego zostanie to 
zrobione w momencie, kiedy będzie kładziony asfalt na ul. Moniuszki. Mamy od nich zapewnienie, 
że poprawią tamten teren i poprzez podniesienie drogi zniwelują to, że woda nie będzie tam się 
zbierać.

Radna Teresa Górecka Jędreas- tam niema odprowadzenia wody deszczowej  i  dlatego ta  woda 
spływa. Jest studzienka, która dawno temu się zapadła, co zagraża bezpieczeństwu.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- zajmiemy się tym. Jeśli chodzi o sugestie p. Malewicza, to ten 
temat już był zgłaszany. Od czasu kiedy parking przy szpitalu stał się płatny, to nie poprawia 
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sytuacji. Żadnych zakazów dla mieszkańców i pacjentów stawiać nie będziemy, bo to raczej nie 
byłoby możliwe. Jeżeli chodzi o remont, to jakieś małe naprawy jesteśmy w stanie robić.  Przy 
okazji drobnych remontów, które chcemy wykonać na ul. Sportowej, ul. Moniuszki, ul. Chrobrego, 
może uda nam się jakąś warstwę asfaltu położyć na tym parkingu ale nie obiecuje, bo nie wiem czy 
będą na to środki.



Ad.pkt 15

Radny Krzysztof Myślak- chciałbym poruszyć temat, który był ujęty w przedostatnim „Tygodniku 
Ostrołęckim”, mianowicie stan ulic osiedla Grzanka. Każdy kto przejeżdżał tymi ulicami zapewne 
wie, że są one w opłakanym stanie. Chciałbym zapytać, kto jest winien temu, że te ulice są w złym 
stanie?  Około  10  lat  temu  została  przeprowadzona  na  osiedlu  inwestycja  pod  nazwą: 
skanalizowanie osiedla. Inwestycja bardzo potrzebna, ale jeśli chodzi o stan ulic pozostawiony po 
jej zakończeniu, to wiele pozostawia do życzenia. Kto sporządzał specyfikację do przetargów na tą 
inwestycję? Kto sporządzał i podpisywał umowę do wykonania inwestycji? Kto dokonał odbioru 
tych ulic? Wielu ludzi uważa, że p. Burmistrz, Radni nie wiedzą o tym lub nie chcą naprawić tych 
ulic. Chciałbym tutaj prosić Panie z „Tygodnika Ostrołęckiego” i „Tygodnika Ciechanowskiego”, 
aby napisały, że to nie jest tak, że p. Burmistrz i Radni nie chcą lub nie wiedzą o stanie tych ulic. 
Wiemy doskonale ale znamy również sytuację finansową miasta i dlatego na dzień dzisiejszy jest to 
niemożliwe. Wiemy, że w 2007r. w budżecie miasta są zapisane pieniądze na jakąś ulicę na tym 
osiedlu. Na dzień dzisiejszy nie stać jest miasta na wykonanie nowego dywaniku asfaltowego, ale 
załatanie  tych  największych  dziur,  myślę,  że  nie  jest  wielkim  problemem.  W ubiegłym  roku 
załataliśmy  je  masą  bitumiczną  i  trzymało  się  to  do  tej  pory.  Od  wiosny  tego  roku  próbuję 
spowodować coś podobnego, jednak bezskutecznie. Jakiś czas temu, przy obecności p. Burmistrza, 
w wydziale gospodarki komunalnej próbowałem kolejny raz prosić o taką pomoc i co się okazuje, 
po kilku dniach przychodzą do mnie ludzie i skarżą się, że pracownik tegoż wydziału nakazał im na 
własny  koszt  betonować  te  dziury.  Jeżeli  na  tym  ma  polegać  pomoc  Urzędu  Miasta,  to  ja  i 
mieszkańcy  dziękujemy.  Po  kolejnych  moich  nękaniach  załatano  te  dziury  żwirkiem,  znowu 
problemy, znowu dzwonią i przychodzą ludzie protestując. Mają racje, bo to nic nie daje, a kamyki 
uderzają w szyby samochodów. Bardzo proszę Panie Burmistrzu, może Pan nam powie, kto jest 
winien pozostawienia tego staniu rzeczy? Prośba, aby załatać te dziury masą bitumiczną.
Kolejny  temat,  to  kostka  chodnikowa,  dlaczego  inne  osiedla  mogą  dostać  kostkę,  na  osiedle 
Grzanka jej niema? Prosimy o kostkę, a położymy ją sami, czy jest taka możliwość? 

Dyrektor MDK p. Bożena Pawłowska- chciałabym zaprosić wszystkich na wyjątkowe widowisko 
plenerowe w Makowie Maz., które będzie miało miejsce w sobotę 10.09.2005r.o godz. 18.30 w 
Rynku. Będzie to wesele, spektakl plenerowy w wykonaniu teatru „Makata” z Warszawy. Jest to 
pierwsze  działanie,  które  mamy  zamiar  przeprowadzić  w  ramach  projektu  edukacji  teatralnej. 
Środki na ten projekt dostaliśmy z Polsko-Amerykańskiej Fundacji „Wolność” i Polskiej Fundacji 
Dzieci i Młodzieży, jest to kwota w granicach 16 tys. zł. i taka edukacja będzie trwała do maja.

Radny Ryszard Bednarczyk- odnośnie ul. Moniuszki, od dawna monituję kwestię założenia trzech 
latarni  (nawet  otrzymałem pewne  obietnice  i  na  tym  się  skończyło)  na  wysokości  cmentarza. 
Proponuję Panie Burmistrzu przejść się tam po zmierzchu, pędzące samochody, które nie zwracają 
uwagi  na  stojące  tablice,  wpadają  z  nadmierną  prędkością  na  chodnik.  Nie  wiem,  czy  nie 
należałoby postawić z tamtej strony (zwracam się do p. Komendanta Policji) znaku ograniczenia 
prędkości. W czasie wakacji doszło już do kilku kolizji, tam kierowcy nie zwracają uwagi, że to jest 
teren zabudowany. Na wysokości cmentarza są dwie kwestie: latarnie, które swojego czasu obiecał 
Pan Z-ca Burmistrza i postawienie znaku ograniczenia prędkości. Kolejna sprawa, na wysokości 
Urzędu Miasta w stronę ul. Kościelnej mają być budowane parkingi i nie wiem, czy jest to do końca 
przemyślane przez nas, nasze władze. Ludzie protestują nie bardzo chcą, jest tradycją Makowa, że 
tam się szło na spacer w stronę kościoła, w stronę rzeki i ja nie jestem do końca przekonany, czy 
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dobrze będzie jak tam będzie parking. Rzeczywiście tych miejsc parkingowych jest w Makowie 
bardzo mało, ale należałoby się zastanowić, czy pozbawić mieszkańców miejsca do odpoczynku. 
Coraz bardziej jestem przekonany, że należałoby wysłuchać i uwzględnić protesty mieszkańców. 

Radny Jerzy Szymborski-  w nawiązaniu do wypowiedzi  p.  Myślaka,  chciałem z zadowoleniem 
zauważyć, że w końcu bardzo mizerne środki w kwocie 25 tys. zł., ale zostały znalezione na remont 
chodnika ul. Sportowej. Przez dwa lata negowałem budżet miasta, ponieważ problem całego osiedla 



Grzanka praktycznie nie był jakoś doceniony przez Radnych. Wiele osiedli i ulic w mieście zostało 
wyremontowanych,  natomiast  całe  osiedle  Grzanka  wygląda  tak  jak  zauważył  słusznie  Radny 
Myślak. 25 tys. zł. to jest niewiele, prawdopodobnie wystarczy to na jakieś 2/3 długości chodnika w 
ul.  Sportowej,  pozostanie  odcinek,  gdzie  wcale  chodnika  nie  ma.  Wprawdzie  są  przewidziane 
środki milion pięćset tys. zł. na remont ulic na osiedlu Grzanka, ale to kwestia 2007r. Można być 
zadowolonym, że wiele środków udało się pozyskać na dofinansowanie remontów szkoły nr 1 i 2. 
Jest  podejmowany  nowy  temat,  wymiany  pokrycia  dachowego  szkoły  nr  1.  Przy  tej  okazji 
chciałbym prosić  p.  Burmistrza  i  p.  Świętoreckiego,  gdy  już  dojdzie  do  tych  prac  to:  aby  do 
przetargu stanęły firmy specjalistyczne z poświadczonym doświadczeniem wykonywania tego typu 
prac, bo to może być bombą ekologiczną. Powierzchnia ponad 1000 metrów dachu eternitu przy 
nieodpowiednim demontażu może być bombą ekologiczną. Mieszkańcom tego osiedla zależy, aby 
wykonywała to firma z odpowiednimi uprawnieniami i żeby był nadzór ze strony inwestora.

Radny Grzegorz Napiórkowski- poprzedni przedmówcy poruszali problem złych nawierzchni dróg 
na  osiedlu Grzanka i  bezsprzecznie  się  z  tym zgadzam,  ale  podobnie  rzecz  się  ma na  osiedlu 
Kopernika  12  i  8,  droga  dojazdowa do  tych  bloków.  Tam od lat  nie  jest  rozwiązany problem 
zamiany działki. Ostatnio w S-ni Mieszkaniowej walne zgromadzenie podjęło stosowne uchwały. 
Od tego zgromadzenia minęło 4 m-ce i chciałem zapytać, czy ta sprawa jest uregulowana? Bo to w 
pewnym sensie też blokuje jakiekolwiek inwestycje.

Radny Krzysztof Myślak- mój przedmówca wiele ma racji mówiąc, że osiedle Grzanka tak duże, a 
tak  mało  zrobiliśmy,  ale  chciałbym  jednak  bronić  trochę  Burmistrza  i  nas  Radnych.  Nie  jest 
jedynym problemem Grzanka, a na dzień dzisiejszy jest prowadzona modernizacja ul. Warszawskiej 
przy  dużym  udziale  Urzędu  Miasta,  175  tys.  zł.  to  są  nasze  środki.  Będzie  prowadzona 
modernizacja oczyszczalni ścieków, remontowane są szkoły, więc nie jest tak, że nic nie robimy. 
Bardzo  potrzebne  są  inwestycje  na  osiedlu  Grzanka  takie  jak:  ogrodzenie  boiska  szkoły, 
dokończenie chodnika, drogi i oczywiście o tym wiemy, ale nie możemy zapominać, że są inne 
inwestycje. 
Druga sprawa jaką chciałbym poruszyć, a zostałem upoważniony i proszony przez wyborców, aby 
ten temat poruszyć, to jest zapytanie: chodzi mi o firmę świadczącą usługi wywożenia śmieci z 
naszego miasta, konkurencja naszego PUK, nie chcę tu używać nazwy, ale dochodzą mnie słuchy i 
chciałbym wiedzieć, czy to jest prawda, że wywożone zostają te śmieci na pola, do lasów, że rażąco 
niższą cenę oferuje ta firma. Sam nie widziałem, tylko pytam, bo mnie pytają ludzie. Dlaczego ta 
firma tak działa i jeśli rzeczywiście jest tak, to mamy wydział w Urzędzie Miasta, który by się zajął 
tą sprawą. 

Radny Tadeusz Szczuciński- chodzi mi o bezpieczeństwo dzieci idące do szkoły, mam na myśli 
odcinek  wału  od  turbiny  do  mostu.  Zbliża  się  jesień:  deszcze,  wiatry  i  tam  jest  naprawdę 
zagrożenie. Chciałbym wiedzieć, czy tam będzie coś robione?

Z-ca Przewodniczącego R.M. Witold Załęski- na temat sytuacji stanu ulic na terenie Makowa też 
chciałbym powiedzieć, że mieszkam na osiedlu Polna i to właśnie to osiedle i osiedle Królów, które 
powstało na początku lat 70-tych i odkąd powstały, to od tego czasu nic tam nie zostało zrobione w 
sensie utwardzenia powierzchni ulic i wymiany chodników. Na dzień dzisiejszy nasze wypowiedzi 
na temat stanu ulic są tylko koncertem życzeń i nic na razie z tego nie będzie wynikać.
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Radny Mirosław Malewicz o godzinie 10.50 opuścił salę.

Radny Stefan Marciniec- obawiam się, że znowu wystąpi jakiś radny i będzie mówił jaki to jest stan 
ulic na jego osiedlu. Jest jedno wyjście, w budżecie uchwalmy pieniądze na te ulice i sprawa będzie 
załatwiona, bo narzekanie niczego nie da. Tylko jak przyjdzie uchwalanie budżetu, to okazuje się, 
że tych pieniędzy na wszystko potrzeba.

Przewodniczący  RM  –  wrócę  do  wypowiedzi  p.  R.  Bednarczyka,  chciałbym  zwrócić  się  do 



Komendanta Policji z prośbą dotyczącą ul. Moniuszki, tam jeżdżą z prędkością 90-100 km/godz., 
prosiłbym, aby postawić tam przyrząd do pomiaru prędkości.

Radny  Grzegorz  Napiórkowski-  rolą  radnych  nie  jest  by  pouczać  policję,  ale  jeśli  możemy 
poprosić, to na wjeździe do Makowa, często wracam z Pułtuska, a jeszcze nigdy nie widziałem, 
żeby tam stał jakiś patrol.

Pan Andrzej Kaźmierczak V-ce Przew. Koła PO PR- chciałem się dowiedzieć, czy rozwiązała się 
sprawa firmy Inkluz?  Czy już  wiadomo ile  będzie  kosztować ciepła  woda w blokach przy  ul. 
Kopernika i osiedlu Ciechanowska? Kto będzie to ciepło dostarczał?
Mam jeszcze pytanie do Pana Radnego, bo mój kolega prowadzi firmę Błysk, to jeśli Pan ma jakieś 
pytania, to nie wiem, czy mogę na nie odpowiedzieć.

Przewodniczący  RM  spytał,  czy  p.  Andrzej  Kaźmierczak  jest  pracownikiem  firmy  Błysk  i 
uzyskawszy odpowiedź, że nie, wyjaśnił, że p. Kaźmierczak nie może się wypowiadać na temat tej 
firmy.

Radny Krzysztof Myślak wyjaśnił, że nie używał nazwy firmy Błysk.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- 
w sprawie tematu, który poruszył p. Radny Myślak, dość szeroko odpowiedziałem na pytanie, które 
było zamieszczone w TO i myślę, że każdy zrozumiał jakie to czasy, z czego to wynika. Jeżeli 
chodzi  o  pewne  szczegóły  to  dzisiaj  dotarcie  do  meritum sprawy  jest  niemożliwe  dlatego,  że 
dokumenty z tej inwestycji się nie zachowały. Inwestorem był Urząd Miasta, natomiast wykonawcą 
była firma z Różana i jedną z tych inwestycji prowadził WDI, to jest wszystko co udało mi się 
ustalić. Jeżeli chodzi o temat kostki, to jeśli będzie inicjatywa mieszkańców, to miasto będzie tą 
kostkę kupować. Jeśli  mieszkańcy pewnego odcinka wyrażą chęć zapłacenia  za wykonawcę, to 
myślę,  że  spotka  się  to  z  naszą  aprobatą.  Co  do  załatania  powierzchni,  to  spróbujemy 
powierzchniowe  utrwalanie  na  odcinku  ok.  50  metrów  i  zobaczymy  jak  to  się  sprawdzi,  czy 
przetrzyma zimę, jeśli przetrzyma to zrobimy na całym osiedlu, co rozwiązałoby problem na kilka 
lat. Żeby to zrobić tak naprawdę dobrze, to potrzebne są duże pieniądze, a tych na razie nie ma. 
Temat lamp przy ul. Moniuszki, przyznaje, że one są niezbędne ale z tego co się orientowałem, to 
był koszt rzędu kilkudziesięciu tysięcy. Przekazałem to dyrektorowi, może jakieś doraźne działania 
coś rozwiążą, gdyby dołożyli tam chociaż jedną lampę, bo to jest chyba najgorsze miejsce jeśli 
chodzi o oświetlenie.
Co do parkingu, o którym mówił p. R. Bednarczyk, miejsc parkingowych brakuje, tam miejsca na 
ławkę zostanie. Pan Kaczamarczyk zobowiązał się, że w ramach współpracy przy okazji robienia 
ul.  Moniuszki  zrobi  ten  parking  za  małe  pieniądze.  Oczywiście  nie  uciekamy  od  dyskusji, 
zapraszamy do nas, bo nie upieramy się, aby parking był akurat w tym miejscu.
Temat, który poruszył p. Szymborski, to trzeba przyznać, że chodnik przy ul. Sportowej jest w złym 
stanie  i  pieniądze,  które  są  przeznaczone  uważamy,  że  powinny  wystarczyć  na  prawą  część 
chodnika. Część ul. Sportowej będzie zrobiona przez wykonawców z Warszawy. 
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jak spojrzeć obiektywnie na to co się dzieje na mieście, to tak 
naprawdę osiedla po drugiej stronie Orzyca w ostatnich latach dostały najwięcej: ul. Mazowiecka, 
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za chwilę będzie zrobiona ul. Warszawska, ul. Sportowa.
Jeżeli chodzi o wypowiedź p. Napiórkowskiego w sprawie ul. Kopernika, byliśmy przekonani, że 
ten łącznik uda nam się wspólnie zrobić. Wspominałem, że pewnym warunkiem było, żeby były 
pieniądze z kontraktu wojewódzkiego, jednak w tym roku kontrakt nie przewiduje pieniędzy na 
drogi. Jeżeli ta inwestycja ma być wykonana tylko i wyłącznie z własnych pieniędzy spółdzielni i 
miasta. Pan Prezes deklarował, że jeżeli miasto znajdzie te pieniądze, to spółdzielnia też znajdzie, 
ale to nie są tylko drogi na osiedlu Kopernika, gdzie przyrównując je do innych dróg w mieście, to 
one chyba wyglądają najlepiej.
Jeżeli  chodzi o firmę Błysk,  to nie będę się wypowiadał,  bo nie mam informacji  na ten temat. 



Miasto posiada pewne mechanizmy kontroli,  do pewnych rzeczy mamy prawo wglądu i  też  to 
czynimy. Firma ta jest poddawana rutynowej kontroli, sprawdzamy gdzie odpady są wywożone. Są 
pewne niedociągnięcia, natomiast dopóki się czegoś nie udowodni, to o tym się nie mówi.
Co do wypowiedzi p. Szczucińskiego w sprawie drzew do Z. Sz. Nr 1, te które są stare i zagrażają 
bezpieczeństwu postaramy się w przyszłym roku uporządkować. Jeżeli będziemy je wycinać, to 
zrobimy to w okresie zimowym dlatego, że transport tam jest możliwy tylko przez rzekę.
Pytanie p. Kaźmierczaka uważam, że bardziej było skierowane do władz spółdzielni.

Pan Andrzej Kaźmierczak V-ce Przew. Koła PO PR- to jest zadanie gminy.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- nie chcę wchodzić w szczegóły, bo wszyscy dobrze je znamy. 
Spółdzielnia  zdecydowała  się  na  ogrzewanie  os.  Pułaskiego  sama.  Sieci  na  os.  Kopernika  i 
Ciechanowska są rozłożone, więc wszystko jest spięte. Brakuje jedynie woli, podpisania umów i 
korzystania z tego co jest. Rozumiem, że w pewien sposób miasto związało spółdzielnię z tą firmą, 
natomiast jaki będzie sposób korzystania to już zależy od władz spółdzielni. Do p. Kondrackiego 
nie chcę wracać, bo wszyscy ten temat znają, a myślę, że ta sprawa zakończy się nie wcześniej jak 
za kilkanaście lat. Już jest kilka spraw i myślę, że do sądu będziemy musieli z kilkoma sprawami 
trafić.

Pan Lech Gadomski Prezes SM „Jubilatka”- sprostowanie, cena wody nie zależy od tego czy my 
podpiszemy z tą firmą umowę, tylko kiedy inwestycja zostanie zakończona.

Pan Andrzej Kaźmierczak V-ce Przew. Koła PO PR- 1 października to jest sezon grzewczy, czy 
wiadomo jaka będzie cena ciepłej wody?

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- cenę ciepłej wody przedstawia ten kto podaje ciepło odbiorcom 
ciepła. Pan Kondracki podaje ciepłą wodę na zasadach i w taryfach uzgodnionych z URE. Z tego co 
nam było mówione po oddaniu centralnej kotłowni, p. Kondracki wystąpił ponownie z nowymi 
cenami do uzgodnienia, do URE i te ceny nie mogą przekroczyć 46 zł. Wiem, że trwają rozmowy 
dotyczące podpisania umowy na odbiór ciepła i ciepłej wody.

Pan Andrzej Kaźmierczak V-ce Przew. Koła PO PR- czy mam rozumieć, że nie ma żadnej umowy?

Przewodniczący RM- mieszka Pan w zasobach spółdzielni i bliższe informacje sądzę, że uzyska 
Pan w zarządzie Spółdzielni.

Pan Lech Gadomski Prezes SM „Jubilatka”- ceny wody w różnych blokach różnie się kształtują tj. 
od 1,25 – 0,50 zł. Jeżeli inwestycja byłaby zakończona, działałaby automatyka, nowoczesne węzły, 
wówczas koszt ciepłej wody byłby mniejszy. Umowa wygasła 5.09.2005r., my po miesiącu czasu 
doczekaliśmy  się  odpowiedzi  na  naszą  propozycję  umowy.  Nalegam  od  dwóch  tygodni  na 
spotkanie  z  tym  panem,  bo  uważam  że  podpisuje  się  umowę  spotykając  się  razem,  a  nie 
wymieniając korespondencję. Obiecane mam, że w tym tygodniu firma Inkluz taką umowę chce 
podpisać na osiedle Ciechanowska i Kopernika. Natomiast problem jest taki, że w dalszym ciągu 
nie znam 
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terminu kiedy inwestycja będzie zakończona. Co do taryf, mam informację z wydziału URE, że 
ceny tam przedstawione przez Inkluz zostały odrzucone. Inkluz złożył wniosek z propozycją taryf 
23 maja, prawnie to miasto może poznać propozycje taryf, ja nie mam takiej możliwości, bo tak 
było  zapisane  w  umowie.  Myślę,  że  podpisując  umowę  z  firmą  Inkluz,  tą  taryfę  poznam. 
Zakończenie inwestycji ustaliłoby cenę jednolitą. 

Przewodniczący RM- czy są zapytania Radnych dotyczące skargi p. Zygmunta Majkowskiego i 
odpowiedzi jaką uzyskał on od Burmistrza?
Jeśli nie ma to przechodzimy do pkt 16.



Ad.pkt 16

Wobec zrealizowania porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący radny Andrzej 
Wł. Pałucki o godz. 11.20 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

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