
 
Protokół z XXV sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 23 czerwca 2005r. w budynku
Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady 
Miejskiej radnego Andrzeja Wł. Pałuckiego. 

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

Obrady  XXV  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  Bojarski  i  radny  Bonk  byli  nieobecni
usprawiedliwieni, radny Malewicz był nieobecny nieusprawiedliwiony, na sesji obecnych było
12 radnych.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady XXV sesji trwały w czasie od godz. 9.00 do godz. 12.00.

Ad.pkt 2

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Radna Elżbieta Michalska złożyła wniosek:
W  n  i  o  s  e  k  :  wprowadzić  do  porządku  obrad  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej  z
przeprowadzonych kontroli.

Przewodniczący RM zaproponował, aby był to pkt 18 porządku obrad sesji i poddał wniosek
pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Z-ca Burmistrza p. Tadeusz Marciniak złożył wniosek:
W n i o s e k : wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Makowa
Mazowieckiego w granicach działki nr 895 jako pkt 13 f.

Przewodniczący RM poddał wniosek pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM złożył wniosek: 
W n i o s e k :  przesunięcie pkt  11 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów  szkolnych  zatrudnionych  w  Szkołach
Podstawowych  i  Publicznych  Gimnazjach,  jako  pkt  6  porządku  obrad,  co  poddał  pod
głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.
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Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian .
3.  Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady.
4.  Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
5.  Zapytania i interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

zajęć pedagogów szkolnych zatrudnionych w Szkołach Podstawowych i Publicznych
Gimnazjach.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania dla

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyboru
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania.

13.Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Makowa Mazowieckiego w granicach działek:
a/ uchwała dotycząca działki nr 364/18, 364/19, 364/20,
b/ uchwała dotycząca działki nr 64/3,
c/ uchwała dotycząca działki nr 212/1, 212/2, 214, 309, 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,
d/ uchwała dotycząca działki nr 175/1 i 175/2,
e/ uchwała dotycząca działki nr 11 i 17,

     f/ uchwała dotycząca działki nr 895.
14.Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie miasta na 2005 rok. 
15.Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego /wypoczynek dzieci i młodzieży/.
16.Informacja dotycząca przygotowania remontów w placówkach oświatowych. 
17.Informacja o przebiegu Dni Makowa 2005 roku.
18.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 19.04.2005r.
19.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 26.04.2005r.
20.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
21.Sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Porządek został przyjęty.

Ad.pkt 3

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

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

Protokół z XXIV sesji RM został przyjęty bez uwag.
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Ad.pkt 4

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz  Ciak  poinformował  zebranych o swojej  działalności  między
sesjami- załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.pkt 5

Radna Teresa Górecka Jędreas- Panie Burmistrzu, kto opiekuje się odcinkiem drogi pomiędzy
budynkami tj. uliczka prowadząca do Sanepidu? 
Zimą tam była niedokończona jezdnia, więc gromadziły się ogromne ilości śniegu i zagrażało
to bezpieczeństwu zarówno mieszkańców jak i ludzi wyjeżdżających. Mnie do zadania tego
pytania  upoważnili  właściciele  garaży  przy  ul.  Mickiewicza,  ponieważ  w  tej  chwili  po
każdych opadach  deszczu  gromadzą  się  ogromne  ilości  wody.  Również  mieszkańcy tam
mieszkający w miejscu, gdzie kiosk stoi ciągle mają kłopoty, bo nie zrobiono odpływu wody
deszczowej  i  zagraża  to  bezpieczeństwu  zarówno  chodzących,  jak  i  wyjeżdżających oraz
jadących główną ulicą.  Bardzo proszę,  żeby jakąś  interwencję  tam podjąć,  ponieważ  tam
mogą dziać się wypadki, a poza tym wieczna kałuża wody to jest wylęgarnia różnych chorób.
Poprawiano tą drogę ale pas tego asfaltu jest bardzo wąski i tam nie ma żadnego odpływu
wody. Tam chodzą interesanci do Sanepidu, tam mieszkają ludzie. 

Ad.pkt 6

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Radny Jerzy Szymborski- Komisja Oświaty... w głosowaniu opowiedziała się następująco za
przyjęciem uchwały: za- 1 głos, przeciw- 2 głosy.
Komisja Oświaty... złożyła wniosek:
W n i o s e k :  pozostawić dotychczas praktykowany 20-to godzinny wymiar pensum dla
pedagogów.
Za  wnioskiem-  2  głosy,  przeciw-  1  głos.  Komisja  także  pozwoliła  sobie  zauważyć,  że
dotychczasowe 20-to godzinne pensum dla pedagoga, formalnie nie miało podstawy prawnej.
Z chwilą,  gdy ta  grupa  nauczycieli  nie  była  już  objęta  Kartą  Nauczyciela,  Urząd  Miasta
powinien  opierając  się  na  stosownej  uchwale  RM,  pensum  zmienić  lub  utrzymać
dotychczasowe.  Z  tego  wniosek,  że  pensum  będące  funkcjonowało  w  sposób  poniekąd
bezprawny.
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.

Przewodniczący RM poprosił o zabranie głosu przez Panią Teresę Marciniec.

Dyrektor  Zespołu Szkół  Nr 2 p.  Teresa  Marciniec-  to,  że  zwróciłyśmy się  o  zwiększenie
pensum  dla  pedagogów,  jest  decyzją  dyrektorów  ogółu  szkół.  Pensum  20-to  godzinne
pedagoga szkolnego w szkole, która pracuje od godz. 8.00 do godz. 17.20, a pedagog jest w
szkole  4  godz.  dziennie,  czyli  jest  przez  ½  dnia  trwających  zajęć  lekcyjnych.  Nie  będę
Państwu  tłumaczyła  jak  bardzo  jest  potrzebna  opieka  pedagoga  w dzisiejszej  szkole,  jak
bardzo  ważna  jest  jego  praca  wtedy,  kiedy większość  dzieci  przychodzi  już  do  szkoły z
różnymi dysfunkcjami, niedomaganiami. Nauczyciele pedagodzy są objęci Kartą Nauczyciela
jak wszyscy nauczyciele z tym, że podlegają art. 42, który mówi- tygodniowe pensum ustala
dla nauczycieli: pedagog, logopeda i psycholog, Rada Miejska poprzez uchwałę. W związku z
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tym, ponieważ przez ostatnie 2 lata, te 25 godzin było wliczone, ja bym nie powiedziała 25,
ponieważ  za  2  godziny  pani  miała  płatne  jako  godziny  ponadwymiarowe  ale  takie  było
polecenie  naszych  poprzednich  przełożonych.  Powracając  do  tego  pensum,  ja  nie
powiedziałabym, że jest to krzywdzące dla nauczycieli będących pedagogiem w szkole, tj. 1
godz. pracy więcej każdego dnia. Porównując pracę obecną 20 godz. pedagoga i 18 godz.,
załóżmy nauczyciela geografii, gdzie jeden nauczyciel w gimnazjum, które w tej chwili liczy
14 oddziałów, w każdym semestrze ma dwie klasówki, czyli 14 x 2 tj. 28 klasówek, sprawdza
to wszystko w wolnym czasie. Oprócz tego pełni rolę wychowawcy, a więc wycieczki, zajęcia
typu wychowawczego, zajęcia związane z realizacją różnych programów profilaktycznych itd.
Porównać  prace  nauczyciela  danego  zajęcia  edukacyjnego  i  pedagoga  tj.  w  ogóle
nieporównywalne. Praca pedagoga polega na tym, żeby był w szkole, rozwiązywał problemy
wychowawcze oraz służył radą dzieciom i rodzicom. Rodzice jeśli pracują, nie zawsze mogą
przyjść w godzinach pracy. Opieka pedagoga jest niezwykle potrzebna. Natomiast sądzę, że
zatrudnianie  drugiego  pedagoga  nie  jest  potrzebne  tym bardziej,  że  płace  pedagoga,  czy
godziny  ponadwymiarowe,  jest  wyjmowaniem  pieniędzy  od  samorządów.  Jeden  etat
właściwie wyliczony naprawdę pomoże. Apeluję do Państwa, bardzo proszę o przegłosowaniu
uchwały za tak.

Przewodniczący  RM-  chciałbym  dodać,  że  opiniowały  to:  Związek  Nauczycielstwa
Polskiego- opinia negatywna, NSZZ „Solidarność”- opinia pozytywna.

Radny  Ryszard  Bednarczyk-  argumentacja  przedstawiona  przez  Panią  Dyrektor  jest
przekonywująca  w  pewnym  sensie.  Dyskutujemy  o  liczbie  godzin  pracy  pedagoga  ale
wypadałoby  ich  poprosić  na  komisje  i  dziś  na  sesje,  by  te  osoby  też  miały  prawo
wypowiedzieć się, czy 20 godz. tj. dostateczna ilość na załatwienie wszelkich spraw, czy nie
wyrabiają się i wtedy podejmiemy uchwałę, że będą pracować 25 godz. Niestety zabrakło ich
dziś i zabrakło ich na komisjach. Wydaje mi się, że będziemy decydować o pensum ludzi,
których nie wysłuchaliśmy. Dlatego ZNP i  Komisja  Oświaty proponowała,  by pozostawić
liczbę godzin na tej  samej zasadzie  jak dotychczas. Może Panie Przewodniczący w ogóle
zrezygnować z tej uchwały? Bo decydujemy za kogoś, kogo niema, komu nie pozwoliliśmy
się do końca wypowiedzieć. W Zespole Szkół przy ul. Mickiewicza, gdzie pracuje liczba klas
jest  porównywalna  jak  w  gimnazjum.  Starostwo  Powiatowe  podjęło  także  uchwałę  w
powyższej  sprawie  i  z  tego  co  się  orientuję,  pedagog ma  pensum 20 godzin.  Chciałbym
usłyszeć przykład w, której szkole jest więcej niż 20 godzin.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- z mojego punktu widzenia to czy 20, czy 25 godzin, to ja
tutaj mam niewiele do powiedzenia i nie chciałbym wchodzić w opinie dyrektorów, którzy
tutaj są jak najbardziej kompetentni do oceniania tego. To nie jest tak, że my decydujemy za
kogoś. Przecież Ci ludzie nie decydują o samych sobie, to my decydujemy o tym ile oni będą
mieli  pensum.  Jeśli  chodzi  o  zaproszenie  tych państwa na  komisje,  chyba nikt  z  nas  nie
wierzy, że jakby komukolwiek z nas chciano cokolwiek dołożyć do naszej pracy, to byśmy nie
byli za tym. Myślę, że albo sugerujemy się dobrem młodzieży i  o nich myślimy, albo się
sugerujemy dobrem tych dwóch osób. Decyzję pozostawiam Państwu, bo ja nie jestem ani za
20,  ani  za  25 godzinami.  Natomiast  rozumiem,  że  jeżeli  dyrektorzy widzą  w tym sens  i
uważają, że będzie to lepiej funkcjonowało to myślę, że jest to poważny argument. 

Przewodniczący RM wyjaśnił, że w momencie, gdy uchwała nie zostanie podjęta, przejdzie
wniosek Komisji Oświaty.

Radny Grzegorz Napiórkowski- jeśli  tej uchwały nie przyjmiemy to zostaje to co było ale
będziemy w próżni, bo uregulowania nie będzie?
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Radca Prawny p. Jacek Nieścior- Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący  szkołę
obowiązek ustalenia tygodniowego zakresu godzin i należy podjąć uchwałę w tej sprawie czy
25 godz., czy 20 godz. to musi być uchwała. Opinie związków zawodowych są jak najbardziej
wskazane i potrzebne, żeby uregulować zakres spraw, natomiast one nie są wiążące. Wiążąca
jest opinia organu nadzoru. 

Sekretarz Miasta p. Janusz Jankowski przeczytał opinie Kuratorium Oświaty- załącznik nr 4
do  protokołu,  opinie  ZNP-  załącznik  nr  5  do  protokołu  oraz  wyjaśnił,  że  opinia  NSZZ
„Solidarność” jest zapisem na oryginale uchwały. 

Przewodniczący  RM  poddał  pod  głosowanie  wniosek  Komisji  Oświaty,  aby  pozostawić
dotychczas praktykowany 20-to godzinny wymiar pensum dla pedagogów:
Za- 3 głosy, przeciw- 8 głosów, wstrzymał się- 1 głos.
Wniosek został odrzucony.

Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów  szkolnych  zatrudnionych  w  Szkołach  Podstawowych i
Publicznych Gimnazjach i poddał pod głosowanie:
Za- 8 głosów, przeciw- 1 głos, wstrzymał się- 3 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 8 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/142/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w  sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów  szkolnych  zatrudnionych  w  Szkołach  Podstawowych i
Publicznych Gimnazjach, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 7

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Przewodniczący RM wyjaśnił,  że  Kierownik  USC p.  Elżbieta  Mierzejewska odchodzi  na
emeryturę.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  odwołania  Kierownika  Urzędu  Stanu
Cywilnego i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/143/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w  sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad.pkt 8

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
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Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/144/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w  sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.pkt 9

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz  Ciak  wręczył  kwiaty  Pani  Kierownik  USC  Elżbiecie
Mierzejewskiej oraz podziękował za pracę w urzędzie. Następnie zaprezentował kandydatury
na stanowisko: 
– Kierownika  USC-  p.  Anna  Małgorzata  Bartołd,  wykształcenie  wyższe  magisterskie,

kierunek politologia w zakresie administracja publiczna.  W UM pracuje  na stanowisku
inspektora do spraw dowodów osobistych, a funkcje z-cy kierownika USC pełni od 20 lat.
Prowadzi  sprawy  sprawy  wynikające  z  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych,  jest
administratorem  bezpieczeństwa  informacji  w  tut.  urzędzie.  Jest  osobą  miłą
zdyscyplinowaną  i  bez  wątpienia  spełnia  warunki  pod  względem  wykształcenia  i
doświadczenia do objęcia funkcji kierownika USC;

– Z-cy  Kierownika  USC-  p.  Ilona  Dźwigacz,  w  UM  zatrudniona  od  2  czerwca1998r.
Inspektor w wydziale organizacyjnym, wykształcenie wyższe magisterskie- administracja
publiczna,  studia  podyplomowe na UW w zakresie samorządu terytorialnego i  rozwoju
lokalnego.  W  okresie  pracy  dała  się  poznać  jako  pracownik  odpowiedzialny,
zdyscyplinowany, sumienny, wykonujący powierzone zadania.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- nie opiniowała,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  powołania  Kierownika  Urzędu  Stanu
Cywilnego i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/145/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w  sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 10

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- nie opiniowała,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/146/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w  sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.pkt 11

Sekretarz Miasta p. Janusz Jankowski wyjaśnił, że ordynacja wyborcza do Sejmu i do Senatu
oraz  o wyborze Prezydenta RP nałożyły na gminy obowiązek podjęcia  uchwał w sprawie
utworzenia  obwodów  zamkniętych  w  szpitalach,  domach  pomocy  społecznej  itd.,  w
przypadku,  gdy w dniu wyborów przebywa tam pięćdziesięciu pensjonariuszy.  Ostateczny
termin podjęcia takiej uchwały upływa 9.08.2005r., ponieważ w planie pracy sesja jest pod
koniec sierpnia planowana, to zachodzi konieczność podjęcia uchwały na tej sesji.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- nie opiniowała,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie utworzenia zamkniętego obwodu głosowania
dla  przeprowadzenia  wyborów  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  9  października  2005r.  i  poddał  pod
głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/147/2005  z  dnia  23  czerwca  2005r.  w  sprawie  utworzenia  zamkniętego  obwodu
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonych  na  dzień  9  października  2005r.,  która  stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.pkt 12

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

Sekretarz Miasta p. Janusz Jankowski przedstawił autopoprawki do projektu uchwały:
– na Komisji Oświaty... padła sugestia, aby w § 3 ust. 1 Regulaminu do uchwały, zmniejszyć

skład komisji do trzech osób- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej, 2) Burmistrz Miasta, 3)
Przedstawiciel  Towarzystwa  Miłośników  Ziemi  Makowskiej,  skreślić-  Z-ca
Przewodniczącego RM i Przewodniczący Klubów Radnych,

– § 3 ust. 4 Regulaminu do uchwały, po słowie załącznik dopisać „Nr 1”,
– w § 3 wykreślić ust. 5,
– § 4 ust. 3 zapisać następująco- „Nadanie odznaki potwierdzone jest: 1) dla osób prawnych,

organizacji społecznych, młodzieżowych, zawodowych, zakładów i instytucji – dyplomem,
2) dla osób fizycznych – dyplomem i legitymacją, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do
regulaminu.”
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– na posiedzeniach komisje zaopiniowały projekt nr 2 awersu i rewersu.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie w/w poprawki do regulaminu:
§ 3 ust. 1 za- 12 głosów,
§ 3 ust. 4 za- 12 głosów,
§ 3 ust. 5 wykreślić za- 12 głosów,
§ 4 ust. 3 za- 12 głosów,
projekt nr 2 awersu i rewersu za- 12 głosów.
Wszystkie proponowane zmiany uzyskały pozytywną opinię.
Przewodniczący RM regulamin po zmianach poddał pod głosowanie:
Za 12 głosów.
Regulamin jako załącznik do uchwały uzyskał pozytywną opinię Rady.

Przewodniczący RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie ustanowienia odznaki „Za
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania i poddał pod
głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/148/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie w sprawie ustanowienia odznaki „Za
zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego” oraz zasad i trybu jej nadawania, która stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Sekretarz  Miasta  p.  Janusz  Jankowski-  w  uchwale  dotyczącej  ustalenia  tygodniowego
obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  pedagogów  szkolnych  zatrudnionych  w  Szkołach
Podstawowych i  Publicznych Gimnazjach,  z  Panem Mecenasem ustaliliśmy, że  wskazane
byłoby, aby w preambule  był  zapis  „po  wydaniu  pozytywnej  opinii  organu  stanowiącego
nadzór pedagogiczny”, tego w projekcie uchwały nie było. Dyskutowaliśmy czy wystarczy jak
damy do organu nadzoru opinie kuratora, czy wnieść taki zapis. Prośba, aby to przegłosować.
Jeśli  Radca  Prawny powie,  że  jest  możliwa  reasumpcja  głosowania,  to  napiszemy pismo
przewodnie i wraz z uchwałą oraz opinią kuratora oświaty prześlemy to do organu nadzoru i
nie będzie przeszkód, aby organ nadzoru nam tą uchwałę zatwierdził.  

Przewodniczący RM- chciałbym wyjaśnić, że zawsze posiłkuję się opinią prawną, jeśli mam
podpis  prawnika  tzn.  jest  tak  jak  trzeba.  Uważam,  że  powinien  się  temu  przyjrzeć  Pan
Burmistrz, żeby więcej takich sytuacji nie było. Reasumpcja głosowania jest możliwa ale tak
być nie powinno. Uważam, że prawnik opiniujący projekt uchwały, sprawdza ją i skoro jest na
niej  pieczęć  i  podpis  prawnika,  tzn.  stwierdził,  że  nic  więcej  do  tej  uchwały  nie  jest
potrzebne.

Sekretarz  Miasta  p.  Janusz  Jankowski  wycofał  wniosek  aby w  preambule  był  zapis  „po
wydaniu pozytywnej opinii organu stanowiącego nadzór pedagogiczny”.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- chodziło nam o uszczegółowienie tej uchwały ale jeśli ma
to  budzić  kontrowersje,  to  Pan  Sekretarz  wycofa wniosek  i  zostawimy uchwałę  w takiej
formie jak jest, bo to nie jest potrzebne.

Dyrektor MZOSiPOW p. Stanisław Świętorecki- chciałbym wyjaśnić tą kwestię, ponieważ
byłem autorem projektu tej uchwały i w związku z tym posiłkowałem się projektami uchwał z
innych gmin i nigdzie tam nie było takiego zapisu. 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta p. Tadeusza Ciak,
aby  uchwała  w  sprawie  ustalenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć
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pedagogów szkolnych zatrudnionych w Szkołach Podstawowych i Publicznych Gimnazjach,
pozostała w niezmienionej formie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Ad.pkt 13

a/
Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 364/18, 364/19, 364/20 i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/149/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 364/18, 364/19, 364/20, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

b/
Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działki nr 64/3 i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/150/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działki nr 64/3, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

c/
Z-ca Burmistrza p. Tadeusz Marciniak- otrzymaliście dziś Państwo projekt z autopoprawką.
W  projekcie  pierwotnym  została  wpisana  tylko  jedna  działka  nr  1335,  której  to  miało
dotyczyć. Sugestią Komisji Oświaty..., jak i naszą intencją jest aby dopuścić zapis w planie,
że  „w  istniejących  gospodarstwach  rolnych  dopuszcza  się  inwestycje  związane  z
funkcjonowaniem tego gospodarstwa”. W związku z tym zachodzi potrzeba, aby w uchwale
wymienić wszystkie gospodarstwa rolne, które funkcjonują w tym sektorze i te działki zostały
wypisane  w  § 2  tego  projektu.  Tylko tego  dotyczy zmiana,  wszystko  inne  pozostaje  bez
zmian.
Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
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Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 212/1,  212/2,  214, 309, 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 i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/151/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 212/1,  212/2,  214, 309, 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,  która  stanowi  załącznik  nr  15  do
protokołu.

d/
Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 175/1 i 175/2 i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/152/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 175/1 i 175/2, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

e/
Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 11 i 17 i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/153/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działek nr 11 i 17, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

f/
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Z-ca Burmistrza p. Tadeusz Marciniak- korekty dotyczą lewej strony Rynku, aby był bardziej
potrzebny i  użyteczny w mieście. Wstępną zgodę pani  konserwator zabytków wyraziła, w
przyszłym tygodniu złoży wizytę w Makowie Maz. i będziemy rozmawiać, co do dalszych
ustępstw konserwatora zabytków na potrzeby miasta.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty...- pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna- pozytywna opinia,
Komisja Budżetu...- pozytywna opinia.
Nie zgłoszono  żadnych dodatkowych uwag co do projektu  uchwały,  Przewodniczący RM
przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działki nr 895 i poddał pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/154/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Makowa  Mazowieckiego  w
granicach działki nr 895, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.pkt 14

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

Skarbnik  Miasta  p.  Halina  Żebrowska-  w  imieniu  Pana  Burmistrza  chciałabym  złożyć
autopoprawkę  przedłożonego  projektu  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie
miasta na 2005r. Autopoprawka nie dotyczy zmiany wysokości dochodów i wydatków czy też
deficytu,  jest  to  jak  gdyby konsekwencja uchwały podjętej  w dniu  14.04.2005r.  odnośnie
rachunku dochodów głównych. Po  § 4 dodać  § 5- „ustala się plan przychodów i wydatków
dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 6”. 

Przewodniczący RM poddał autopoprawkę pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Autopoprawka została przyjęta.

Skarbnik Miasta p. Halina Żebrowska przedstawiła kosmetyczną zmianę w załączniku nr 2 w
dziale 750 i 754. 

Przewodniczący RM poddał zmiany w załączniku nr 2 w dziale 750 i 754 pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Zmiany zostały przyjęte.

Skarbnik Miasta p. Halina Żebrowska wyjaśniła, że załącznik nr 4 został wymieniony, gdyż w
pierwszej wersji został omyłkowo wydrukowany załącznik z dnia 14.04.2005r.

Przewodniczący RM poddał załącznik nr 4 pod głosowanie:
Za- 11 głosów, przeciw- 1 głos, wstrzymał się- 0 głosów.
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Załącznik nr 4 został przyjęty.

Skarbnik  Miasta  p.  Halina  Żebrowska-  w załączniku  nr  6  dodajemy- plan  przychodów i
wydatków dochodów własnych.

Przewodniczący RM poddał załącznik nr 6 pod głosowanie:
Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Załącznik nr 6 został przyjęty.

Radny  Jerzy  Szymborski-  w  budżecie  była  pozycja  dotycząca  wspomożenia  Starostwa
Powiatowego w wykonaniu zadania remontu ul. Warszawskiej. 

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz  Ciak  wyjaśnił,  że  w  sprawie  tej  inwestycji  przetarg  jest
rozstrzygnięty ale jest problem co do podpisania umowy z Wojewodą, problem ten dotyczy
środków z Unii Europejskiej. Uważamy, że inwestycja ta dojdzie do skutku. 

Przewodniczący RM- rozmawiałem ze Starostą Gójskim, który powiedział, że w specyfikacji
przetargu było,  że  umowa zostanie  podpisana z  tym, który wygra przetarg dopiero wtedy
kiedy będą środki.

Z-ca  Przewodniczącego  RM  radny  Witold  Załęski-  dziś  Starosta  Gójski  pojechał  do
Warszawy w tej sprawie, bo na razie to są tzw. wirtualne pieniądze. Kwestia czy Wojewoda
ma te pieniądze i je przekaże, czy one są tylko na papierze. 

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- 1 głos, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 12 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XXV/155/2005 z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie miasta na
2005 rok, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad.pkt 15

Przewodniczący  RM  poinformował,  że  każdy  radny  otrzymał  informacje  dotyczące
przygotowań do sezonu letniego /wypoczynek dzieci i młodzieży/, które to były przedmiotem
posiedzeń Komisji Rady. Otrzymały pozytywną opinię tych Komisji.
Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag przed sesją. 

Z-ca  Przew.  Komisji  Oświaty...  radny  J.  Szymborski-  informacje  przedstawiane  przez
poszczególnych organizatorów form wypoczynku letniego przyjmujemy w przekonaniu, że te
działania są niewystarczające i potrzeby są o wiele większe, jednak wiemy, że wiąże się to z
brakiem  środków.  W  mojej  osobistej  ocenie  pomoc  miasta  jest  stosunkowo  niewielka.
Komisja pozwoliła sobie zauważyć, że wyróżniającym się organizatorem jest Ks. Z. Sajewski,
który  organizuje  wiele  masowych  imprez  rekreacyjno-  sportowych  w  ciągu  całego  roku.
Komisja ubolewała, że ze względów finansowych ZHP musiało zrezygnować z organizacji
turnusu na Mazurach nad jeziorem i wraca do organizacji obozu w Drozdowie. Nie jest to
forma tak jak poprzednio realizowana. Prośba w imieniu Komisji Oświaty..., jeżeli są jakieś
środki, to z pomocą organizatorów wypoczynku letniego trzeba finalizować. 
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Komendant Hufca ZHP p.  Kazimierz Stępkowski-  musieliśmy zrezygnować z  wyjazdu na
Mazury ponieważ w tym roku nastąpił znaczny wzrost cen. W zeszłym roku żądano od nas 4
zł od osoby na polu biwakowym, a w tym roku 7 – 8 zł, natomiast w Drozdowie płacimy od
osoby w granicach 3 zł.  Jeśli  chodzi  o  dotacje  zmniejszyły się  o  60%. Staramy się sami
zdobywać środki organizując różnego rodzaju imprezy, zbiórki, czy loterie fantowe przy czym
niejednokrotnie  spotkaliśmy  się  z  wieloma  przykrościami.  Nie  wygramy  konkurencji  z
klubami, które mają inne środki. Przedstawił informacje o stanie przygotowań do akcji lato
2005r. co stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Informacje o stanie przygotowań do akcji „Lato – 2005”, załącznik nr 20 do 28 do protokołu.

Ad.pkt 16

Przewodniczący  RM  poinformował,  że  materiały  dotyczące  przygotowania  remontów  w
placówkach oświatowych były przedmiotem obrad Komisji Rady, gdzie uzyskały pozytywną
opinię. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. Informacja stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Ad.pkt 17

Przewodniczący RM poinformował, że informacja dotycząca obchodów Dni Makowa była
przekazana. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. Informacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad.pkt 18

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Elżbieta  Michalska  przedstawiła  informacje  z
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 19 kwietnia 2005r.

Z-ca Burmistrza  p.  Tadeusz  Marciniak  wyjaśnił,  że  z  uwagi  na  brak  zgody PSS Społem
zmieniła się koncepcja dotycząca szaletu miejskiego. 

Przewodniczący RM przedłożony protokół  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  19  kwietnia  2005r
poddał pod głosowanie:

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

Rada  Miejska  w  Makowie  Maz.  przyjęła  protokół  Komisji  Rewizyjnej,  który  stanowi
załącznik nr 31 do protokołu.

Ad.pkt 19

Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Elżbieta  Michalska  przedstawiła  informacje  z
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 kwietnia 2005r.

Przewodniczący RM przedłożony protokół  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  26 kwietnia 2005r.
poddał pod głosowanie:

Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada  Miejska  w  Makowie  Maz.  przyjęła  protokół  Komisji  Rewizyjnej,  który  stanowi
załącznik nr 32 do protokołu.

Ad.pkt 20

Z-ca  Burmistrza  p.  Tadeusz  Marciniak  udzielił  odpowiedzi  na  pytanie  radnej  p.  Teresy
Góreckiej Jędreas:
– nie jest  to  ulica,  jest  to  droga dojazdowa do posesji,  która  nie  jest  własnością  miasta.

Powinna być skomunalizowana i myślę, że takie działania będziemy musieli podjąć, ale
póki co jest  to własność Skarbu Państwa, który reprezentuje Starostwo Powiatowe. Nie
ulega  wątpliwości,  że  modernizacja  drogi  krajowej,  która  była  wykonywana  ostatnio,
spowodowała zastoiska wody na tej ulicy. Kilka dni temu przeprowadziliśmy rozmowę z
Dyrektorem Oddziału Dróg Krajowych, żeby w tej drodze dojazdowej dokonać pewnych
modernizacji.

Ad.pkt 21

Pan Stanisław Romanowski-  rozmawiając  z  wieloma makowianami  zadałem pytanie:  jaki
problem  dla  mieszkańców  Makowa  jest  najważniejszy?  Bezapelacyjnie  wśród  tych
odpowiedzi  padała  odpowiedź-  bezrobocie  lub  ujęte  to  było w innej  formie-  brak  pracy.
Zadałem  sobie  trud  i  obejrzałem  protokoły  z  sesji  RM  w  Makowie  Maz.  od  początku
kadencji. Okazało się, że przez ten okres ponad 2,5 lat, ani razu informacja o bezrobociu w
mieście Makowie Maz. nie stanęła jako temat na sesji. Z rozmowy z Przewodniczącą Komisji
Polityki Regionalnej p. Bożenną Gallera wynika, że jest taki temat zaplanowany jako jeden z
tematów pracy Komisji,  temat ten ma stanąć na posiedzeniu Komisji na jesieni tego roku.
Podkreślam raz jeszcze, ani do tej pory nie było na sesji RM, ani w planie pracy RM na rok
2005 też niema tematu bezrobocie w mieście Makowie Maz. Przytoczę statystyki- 28 grudnia
bieżącego  roku  stopa  bezrobocia  19,4%,  a  w  tym  samym  czasie  stopa  bezrobocia  woj.
Mazowieckiego była 15,2%, w tym czasie na dzień 28 luty b.r. stopa bezrobocia dla Powiatu
Makowa Maz. wynosiła 25,3%. Statystyka jest bezlitosna, okazuje się, że dla Powiatu Maków
Maz., bezrobocie jest o 10% większe niż bezrobocie w woj. Mazowieckim. Z mojej rozmowy
z Kierownik PUP p. Michalską wynika, że to bezrobocie dla samego miasta Makowa jest
jeszcze  gorsze.  Powiedziała  też  p.  Kierownik,  że PUP nie  jest  uprawniony do wyliczania
stopy bezrobocia dla Makowa Maz., robi to Urząd Wojewódzki, nie jest ona wyliczona dla
miasta Maków Maz., natomiast wiadomo, że jest ona gorsza. Mieszkańcy Makowa, którzy nie
mają pracy bardzo często wyjeżdżają za granice. Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej,
co miało miejsce rok temu, makowianie wyjeżdżają przede wszystkim do Niemiec, Włoch,
Anglii  ale i  do innych krajów. Tam bardzo ciężko pracują- 10, 12, 15 godzin, w ciężkich
warunkach i często w bardzo ciężkich warunkach socjalnych mieszkają. Niektórzy mówią o
nas  Polakach  pracujących  na  zachodzie,  bo  pracujemy  tam  z  wielkim  poświęceniem  i
oddaniem, nazywają nas „pariasami Europy”. Chciałoby się żeby nasz rząd i inni, którzy są
władni: biznesmeni, właściciele zakładów pracy, prywatnych firm, żeby oni tworzyli więcej
miejsc pracy, również władze samorządowe, żeby tworzyły sprzyjający klimat dla ściągania
inwestorów na swój teren. Stąd moja prośba, wiemy, że mamy wśród radnych kierownik PUP
p. Michalską, na pewno p. Michalska chętnie udzieliłaby takiej informacji przynajmniej raz w
roku, gdyby ten temat znalazł się w planie pracy RM. Rozumiem, że przy okazji p. Burmistrz
przedstawiłby działania jakie podejmuje, działania sprzyjające, celem stworzenia przyjaznego
klimatu dla inwestorów z poza miasta Makowa, którzy jeśli zobaczą te sprzyjające warunki
chętniej  może przyjdą inwestować w mieście  Maków Maz.  Chciałbym zadać pytanie  pod
adresem  Przewodniczącego  RM-  czy  p.  Przewodniczący  nie  widzi  takiej  potrzeby,  aby
problem bezrobocia w mieście Makowie Maz., jak się okazało z rozmów z mieszkańcami

14



Makowa, najważniejszy problem dla tego miasta, aby znalazł się tematem jednej z sesji w
Makowie Maz.?
Drugi  temat  zupełnie  innego,  mniejszego  kalibru.  Jestem  członkiem  Zarządu  Wspólnoty
Mieszkaniowej  przy  nieruchomości  Moniuszki  1  w  Makowie  Maz.  Był  remont  bloku,  a
oprócz  tego  chcieliśmy  przeprowadzić  remont  podwórka.  Podwórko  należy  do  trzech
wspólnot  mieszkaniowych,  robiliśmy  różne  plany,  póki  co  wspólnoty  nie  mają  dosyć
pieniędzy na koncie. Każda wspólnota ma fundusz remontowy, nie mamy dosyć pieniędzy, ale
to  co  możemy  zostało  zrobione.  Z  inicjatywy  administratora,  przy  poparciu  wspólnot
mieszkaniowych została pomalowana osłona śmietnika, wyremontowana piaskownica, nowa
ławka została postawiona. Pod koniec zimy bieżącego roku przyszedłem do p. Burmistrza z
taką prośbą, że będziemy podejmowali różne takie działania, aby to podwórko nasze ładnie
zagospodarowane, mieści się ono w centrum miasta. Pan Burmistrz powiedział,  że dobrze
zrobimy to na wiosnę, jak wszyscy wiemy wiosna minęła. Ja nie poprzestałem na tej jednej
wizycie  u  p.  Burmistrza,  konkretnie  chodzi  o  wymianę  krawężnika.  Rozmawiałem  z  p.
Burmistrzem 3 albo 4 razy, przyniosłem również kserokopię projektu zagospodarowania tego
podwórka, prosiłem o wymianę tego krawężnika, deklarowałem, że wspólnoty nadal będą ze
swej strony się dokładały. Rozmawiałem z p. v-ce Burmistrzem raz na ten temat, około 2
miesiące temu na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej poruszyłem ten temat, p. v-ce Burmistrz
T. Marciniak powiedział, że władze pomogą i ten krawężnik będzie wymieniony. Jeszcze raz
powiem, minęła wiosna, krawężnik nie został wymieniony. Mam pytanie do p. Burmistrza i
proszę, żeby ten krawężnik został jednak wymieniony i proszę o podanie nowego terminu.

Przewodniczący  RM-  dziękuję  Panu  za  zwrócenie  uwagi  na  ten  problem  bezrobocia.  W
następnym  planie  pracy  będzie  to  uwzględnione,  a  sądzę,  że  jeśli  Komisja  Polityki
Regionalnej ma to w planie pracy, zostanie to przedstawione na sesji w tym roku.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- p. Przewodniczący nie powiedział o jednej bardzo ważnej
rzeczy, nie było to w planie RM i oczywiście w protokołach tego niema, natomiast sytuacja
ekonomiczna,  sytuacja  pracy,  bezrobocia  była  niejednokrotnie  tematem  stawianym  na
komisjach. Przedstawiała ją p. dyrektor Brzostek, oczywiście kończyło się to statystykami,
które były podawane z PUP. To nie jest  tak, że RM nie interesowała się poziomem życia
mieszkańców i poziomem bezrobocia. Może rzeczywiście potrzeba, żeby ten temat był szerzej
omówiony na sesji i ja nie jestem przeciw. Natomiast to nie jest tak, że my tym tematem się
nie zajmowaliśmy. Trzeba stwierdzić jedno, rzeczywiście tak jak p. Romanowski powiedział
to  jest  temat  najtrudniejszy,  nie  tylko  dla  naszego  miasta,  najtrudniejszy  w  ogóle  dla
mieszkańców  Polski.  Metody  walki  z  tym problemem  są  bardzo  trudne  i  tak  naprawdę
samorząd niewiele może w tym wszystkim zrobić.  Jeśli  chodzi  o organizację wszystkiego
rodzaju prac interwencyjnych, publicznych, robimy wszystko, żeby ludziom najbiedniejszym
pomóc i organizujemy tych prac jak najwięcej. Nie chcę dziś tego ubierać w cyfry, natomiast
kiedyś robiliśmy taką statystykę i na pewno w ciągu tych 3 lat, to już będą nie dziesiątki, a
setki  ludzi,  którzy  z  takich  różnych  form  skorzystali.  Zdajemy  sobie  sprawę,  że  jest  to
niewystarczające i my tym nie załatwimy rynku pracy, bo tylko i wyłącznie inwestorzy, tak
jak Pan powiedział i miejsca pracy w zakładach mogą coś poprawić. Klimat jak Pan mówi tj.
ładne słowo, natomiast tworzenie warunków kosztuje tj. tworzenie infrastruktury, to są tereny,
gdzie takie zakłady mogą się tworzyć i oczywiście pewnego rodzaju umorzenia podatków, ale
dziś  wszyscy to robią.  Inwestor,  który chce pieniądze zainwestować patrzy ekonomicznie,
gdzie najlepszy transport, dobre drogi, ewentualnie kolej jak to jest większy producent. Jedną
z  uchwał,  którą  podejmowaliśmy,  dotyczyła zmiany w planie  zagospodarowania  przy GS
Szelków,  przy  ul.  Przemysłowej,  są  prowadzone  rozmowy,  które  myślę  zakończą  się
podpisaniem aktu sprzedaży i inwestycji, która spowoduje, że będzie około 30 miejsc pracy, a
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do tego rynek zbytu dla  rolników.  Firma „DOSCHE” taki  zakład  w Makowie Maz.  chce
pobudować.
Jeśli chodzi o targowicę, jest inwestor, który jest zainteresowany jej kupnem i też chce tam
mały zakład pracy postawić. 
Temat podwórka, jest to jedno z podwórek, które należałoby zdecydowanie wyremontować.
Takie samo podwórko jest po przeciwnej stronie między ul. Mickiewicza, a ul. Przasnyską i
takich podwórek jest w mieście więcej. Rozumiemy potrzebę i staramy się pomagać, bo nie
wiem Panie Romanowski,  czy Pan wie,  że używając słowa administrator,  to  jesteśmy my
Urząd Miasta. Powiedziałem, że ten krawężnik zrobimy i tak będzie. Przykro mi, że to się tak
przeciąga, były inne różne ważne sprawy, natomiast nie jest to kwota, która musiałaby być
zapisywana w budżecie. 

Pan  Adam  Skrzecz-  występuję  w  imieniu  Przewodniczącego  Rady  Nadzorczej  S-ni
Mieszkaniowej  „Jubilatka”  p.  Ryszard  Dziadak,  który  jest  nauczycielem  i  ma  dziś
zakończenie roku szkolnego. Mam dwie sprawy, ceny wody i ogrzewanie miasta. Osobiście
na  temat  ustalania  ceny wody i  ścieków,  miałem możliwość  tutaj  się  wypowiadać.  Moje
zdanie na ten temat się nie zmieniło, ale zdanie Rady Nadzorczej jest troszeczkę inne. Był list
otwarty i mam nadzieję, że odpowiedź Państwu jest znana, podpisał ją Przewodniczący RM. 
Przeczytał odpowiedź RN SM „Jubilatka”, która stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Druga  sprawa  wyszła  na  posiedzeniu  RN  S-ni,  w  maju  tego  roku  odbyło  się  walne
zgromadzenie, a za kilka dni po tym było posiedzenie RN. Jednym z punktów tych obrad były
wystąpienia p. Burmistrza odnośnie co zrobić, żeby na przyszłość sytuacja była w miarę do
przełknięcia i żeby mieszkańcy SM niemieli obaw, że czegoś zabraknie. Dowiedzieliśmy się,
że  p.  Burmistrz  stwierdził,  że  5  czerwca  przejmuje  przedsiębiorstwo  „Inkluz”.  Osobiście
powiedziałem, że nic z tego nie wyjdzie, p. Burmistrz stwierdził, że nieprawda, że 5 lipca br.
przejmuje itd. W poniedziałek na posiedzeniu RN była dyskusja, że warto poinformować, że
RN zobowiązała Zarząd, że osiedle Pułaskiego będzie ogrzewała sama. Na temat działania p.
Burmistrza  odnośnie  osiedla  Ciechanowska  i  Kopernika,  byliśmy przekonani,  że  tak  jak
wcześniej ustaliliśmy, w czerwcu p. Burmistrz będzie przejmował to przedsiębiorstwo, stało
się  inaczej.  Na moje  pytanie-  po  co  było to  wypowiedzenie?  Kompetentny pracownik  p.
Burmistrza  odpowiedział,  że  wypowiedzenie  było  ze  względów  politycznych.  Trochę  w
politykę  się  bawię  ale  nie  słyszałem,  żeby  umowę  gospodarczą  ktoś  rozwiązywał  ze
względów politycznych. W związku z tym mam prośbę w imieniu RN, żeby p. Burmistrz
zaszczycił nas 30 czerwca o godz. 17-tej i wyjaśnił tą sprawę.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak- na każde zaproszenie S-ni przybywam. Wypowiedzenie
było złożone,  na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że wypowiedzenie zostało cofnięte do
dnia 15 lipca, czyli do terminu, o który p. Kondracki na spotkaniu otwartym prosił i do tego
dnia zgodnie z zał. Nr 2 p. Kondracki tą inwestycję realizuje. 
Chciałem Państwa poinformować, że na wczorajszym posiedzeniu wspólników TBS został
odwołany Zarząd TBS i nowym Prezesem TBS została p. Tyburska Maria. Rozmawialiśmy o
planie ograniczania kosztów tej firmy.
Pan Burmistrz poinformował również, że p. Pepłowski przyniósł puchar zdobyty przez Klub
LSSS  START.  Woj.  Mazowieckie  zajęło  pierwsze  miejsce  w  zawodach  w  podnoszeniu
ciężarów i bardzo duży udział w tym mają zawodnicy Klubu LSSS START z Makowa Maz.

Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Załęski- chciałbym ustosunkować się w pewnym stopniu
i nie obwiniać jako rada, bo ja takiej winy nie czuję wobec drażliwego i  bardzo trudnego
tematu bezrobocia. Podzielam opinię wypowiedzianą przez p. Burmistrza, rola samorządu i
rady jest tutaj znikoma w rozwiązaniu tego drażliwego problemu. Podjąć ten temat na sesji, to
trzeba sesję zakończyć jakąś konkluzją, postanowieniem. Nie wiem czy my jesteśmy władni
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cokolwiek  zrobić  w  tym temacie.  Nie  sądzę,  żeby  p.  Burmistrz,  p.  V-ce  Burmistrz  nie
sprzyjali  w swoich  działaniach,  w podejmowanych przez  siebie  sprawach,  żeby zachęcać
inwestorów, aby inwestowali  w naszym mieście i  tworzyli miejsca pracy. Widzę,  że takie
działania są podjęte i są otwarci na te sprawy. 

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz  Ciak  zwrócił  się  do p.  Adama Skrzecz  z  prośbą  o  podanie
nazwiska pracownika, który powiedział, że wypowiedzenie było ze względów politycznych.

Pan Adam Skrzecz powiedział, że to była wypowiedź Radcy Prawnego p. Jacka Nieścior.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak wyjaśnił, że p. Nieścior nie jest upoważniony do tego, żeby
mówić w imieniu burmistrza. Pracuje w UM na umowę zlecenie.

Przewodniczący RM wyjaśnił,  że radni otrzymali wraz z materiałami na sesję kopie pism,
jakie RM otrzymała do wiadomości i zapytał czy są jakieś pytania, bądź uwagi. Pytań i uwag
nie było, pisma stanowią załącznik nr 34 do protokołu.

Ad.pkt 22

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  XXV  sesji  Rady Miejskiej  Przewodniczący
radny Andrzej Wł. Pałucki o godz. 12.00 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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