
Protokół z XXI Sesji

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

Odbytej w dniu 30 grudnia 2004r. w budynku

Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. Pod 

Przewodnictwem Przewodniczącego Rady

Miejskiej radnego Andrzeja Wł. Pałuckiego.

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

Obrady  XXI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Makowie  Mazowieckim  o  godz.  9.00  otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej radny Andrzej Wł. Pałucki. Przywitał radnych, Burmistrza i
jego  Zastępcę,  Wicestarostę  Powiatu  Makowskiego  p.  Janusza  Gójskiego,  zaproszonych
gości, mieszkańców miasta, przedstawicieli prasy.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, w obradach XXI sesji  udział brało 13 radnych, dwóch
radnych  nieobecnych  usprawiedliwionych.  Przewodniczący  RM  stwierdził  quorum,
podejmowane uchwały i wnioski mają moc prawną. 
Obrady XXI sesji trwały w czasie od godz. 9.00 do godz. 11.30.

Ad.pkt 2

Do przedłożonego porządku obrad nie wniesiono żadnych  propozycji zmian. Porządek obrad
wg. załączonego zaproszenia.

Ad.pkt 3 

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

Za- 13 głosów.

Protokół  z XX sesji RM został przyjęty bez uwag.

Ad.pkt 4

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

Ad.pkt 5

Radni nie zgłosili żadnych pytań ani interpelacji.
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Ad.pkt 6

Przewodniczący  RM  poinformował,  że  projekt  uchwały  omawiany  był  na  wspólnych
posiedzeniach Komisji Rady, poprosił o stanowiska tych Komisji.

Przew.  Komisji  Oświaty  radna  T.  Jędreas-  na  wspólnym posiedzeniu  Komisji  Oświaty i
Komisji  Polityki  Regionalnej  pozytywnie  zaopiniowano  dwie  pierwsze  propozycje  nazwy
ulic, co do trzeciej propozycji członkowie Komisji opowiedzieli się  za nazwą Zachodnia.

Z-ca Przew. Komisji  Budżetu radny G. Napiórkowski-  również na wspólnym posiedzeniu
Komisji Budżetu... i Komisji Rewizyjnej członkowie tych Komisji dwie pierwsze propozycje
pozytywnie zaopiniowano. Co do trzeciej propozycji członkowie Komisji opowiedzieli się za
nazwą Zachodnia.    

Przew. RM poddał pod głosowanie nazwy poszczególnych ulic:
Ulica Czesława Miłosza
Za-13 głosów
Ulica Rzemieślnicza
Za-13 głosów,
Ul. Zachodnia 
Za-13 głosów.
Propozycje nazwy ulic zostały pozytywnie przyjęte przez Radnych.

Przewodniczący RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie nadania  nazw ulicom w
mieście Makowie Mazowieckim i poddał pod głosowanie :

Za- 13 głosów.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/120/2004 z
dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim,
która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.pkt  7 

Przew. RM poinformował,  że  Miejski Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Makowie Maz. na 2005r. był przedmiotem obrad Komisji  Rady, prosi o
opinie tych Komisji.
Przew.  Kom.  Oświaty...  –  wspólne  posiedzenie  Komisji  Oświaty...  i  Komisji  Polityki
Regionalnej pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały.

Z-ca Przew. Kom. Budżetu...- wspólne posiedzenie Komisji Budżetu... i Komisji rewizyjnej
pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały.

Przew. RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  uchwalenia Miejskiego  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2005  rok  i  poddał  pod
głosowanie :

Za- 13 głosów.
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Rada Miejska w obecności 13 radnych , 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/121/2004 z
dnia  30  grudnia  2004r.  w  sprawie  uchwalenia  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  na  2005r.,  która  stanowi  załącznik  nr  5  do
protokołu.

Ad.pkt 8

Przew. RM poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Polityki
Regionalnej zostały zgłoszone  i przyjęte przez członków Komisji uwagi. Uwagi te również
były przedmiotem obrad Komisji  Budżetu...  i  Komisji  Rewizyjnej,  gdzie również  zostały
przyjęte.  Załącznikiem  do   Statutu  będzie  Regulamin,  który  zostanie  skonsultowany  ze
Związkami Zawodowymi, mimo, że nie ma ustawowego wymogu.
Komisje Oświaty..., Polityki Regionalnej, Budżetu...i  Rewizyjne  pozytywnie zaopiniowały
projekt Statutu wraz z uwagami.

Przew.  RM  przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie   nadania  Statutu  Miejskiemu
Zespołowi  Obsługi  Szkół  i  Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Makowie Maz.  i
poddał pod głosowanie :

Za- 13 głosów.

Rada  Miejska w Makowie Maz. w obecności 13 radnych, 13 głosami  „za”  podjęła uchwałę
Nr XXI/122/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Makowie Maz., która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Ad.pkt 9

Przew. Komisji Oświaty... członkowie Komisji Oświaty...  i Komisji Polityki Regionalnej na
wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Planu
Rozwoju Lokalnego Miasta Makowa Maz. na lata 2005 – 2013.

Z-ca  Przew.  Komisji  Budżetu...  członkowie  Komisji  Budżetu...  i  Komisji  Rewizyjnej  po
burzliwej  dyskusji   członków dwóch Komisji  przy współudziale  przedstawicieli  instytucji,
których ten  Plan  dotyczy oraz  mieszkańców miasta  pozytywnie zaopiniowali  przedłożony
Plan .
Komisje  zasugerowały aby zadania ujęte  w planie  od 2007 ustalić  poprzez  ankietę  wśród
radnych i wybrać kolejność realizacji zadań.  Palny na 2005-2006 muszą pozostać i muszą być
zchynchronizowane z budżetem miasta na 2005 rok i planem na 2006r.  
Ustalono, że na najbliższej sesji Rady radni ustosunkują się co do kolejności zadań począwszy
od 2007 roku.

Przew.  RM  przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Planu  Rozwoju
Lokalnego Miasta Makowa Mazowieckiego na lata 2005 – 2013 i poddał pod głosowanie :

Za- 12 głosów, przeciw –0 głosów, wstrzymał się – 1 głos.

Rada Miejska w obecności 13 radnych , 12 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym
się „ podjęła uchwałę Nr XXI/123/2004 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia Planu
Rozwoju  Lokalnego Miasta  Makowa Mazowieckiego na lata  2005 – 2013,  która  stanowi
załącznik nr  7 do protokołu.

3



Ad.pkt 10

Przew. Komisji Oświaty...- na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty... i Komisji Polityki
Regionalnej  pozytywnie  zaopiniowano  projekt  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w
budżecie miasta na 2004rok.

Z--ca  Przew.  Komisji  Budżetu...  członkowie  Komisji  Budżetu...  i  Komisji  Rewizyjnej  na
wspólnym  posiedzeniu  pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Z-ca Przew. RM radny W. Załęski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania
zmian w budżecie miasta na 2004rok a Przew. RM poddał ją pod głosowanie :

Za- 13 głosów.

Rada Miejska w obecności 13 radnych  13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/124/2004 z
dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2004 rok,, która
stanowi załącznik nr  8 do protokołu.

Ad.pkt 11

Przew.  Kom.  Polityki  Regionalnej  radna  B.  Gallera-  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji
Polityki Regionalnej i Komisji  Oświaty... pozytywnie zaopiniowano propozycje Burmistrza
Miasta   w  sprawie  uchwalenia  bonifikat  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  będących
własnością Miasta z  terminem  obowiązywania uchwały do dnia 30 czerwca 2005 roku.
Z-ca  Przew.  Komisji  Budżetu...   na  wspólnym posiedzeniu  Komisji  Budżetu...  i  Komisji
Rewizyjnej  projekt  uchwały uzyskał  pozytywną opinię,  członkowie   przegłosowali  termin
obowiązywania uchwały tj. 30 czerwca 2005r.

Przew.  RM przedstawił  treść  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na  udzielenie
bonifikat  przy  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  będących  własnością  Miasta  i  poddał  pod
głosowanie :

Za- 13 głosów.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XXI/125/2004 z
dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży
lokali mieszkalnych będących własnością Miasta , która stanowi załącznik nr  9 do protokołu.

Ad.pkt 12

Przew. RM poinformował,  że przedłożony projekt otrzymał pozytywną opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej – uchwała  Nr 553/O/2004 z dnia 30 listopada 2004r.- mat. w zał. 
Po przesłaniu do RIO radni  otrzymali   w dniu 21.12.br pierwszą autopoprawkę a w dniu
24.12.br. drugą ostateczną.
Pierwotny projekt jak również złożona autopoprawka  była przedmiotem obrad Komisji Rady.
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P.  Skarbnik  UM   Halina   Żebrowska  zreferowała   wniesione  autopoprawki  do  projektu
budżetu na 2005r mat. w zał., które dotyczyły dochodów i wydatków w roku budżetowym
2005. Większość zmian podyktowana została wprowadzeniem zadań w przyjętym przez Radę
w dniu dzisiejszym Planie Rozwoju Lokalnego. 

Przew.  Kom.  Pol.  Regionalnej-  na  wspólnym  posiedzeniu   członków  Komisji  Polityki
Regionalnej i Kom. Oświaty... pozytywnie zaopiniowano  autopoprawki jak również wydano
pozytywną opinię dla całego projektu budżetu na 2005r.

Z-ca Przew. Kom. Budżetu... wspólne posiedzenie Komisji Budżetu... i Komisji Rewizyjnej
pozytywnie zaopiniowało przestawione autopoprawki jak również cały budżet 2005 roku.
Trzeba tylko teraz życzyć Burmistrzowi Miasta aby został on zrealizowany tym bardziej, że
2005 rok jest rokiem nadziei jak stwierdził również w swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP
p. Zbigniew Deptuła.

Przew. RM przedstawione autopoprawki poddał pod głosowanie :
Za-13 głosów.
Autopoprawki do budżetu na 2005 rok zostały pozytywnie zaopiniowanie przez Radę.

Z-ca Przew. RM przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu miasta
Makowa Mazowieckiego na 2005r a Przew. RM poddał ją pod głosowanie :

Za- 13 głosów.

Rada Miejska w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę nr XXI/126/2004 z
dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Makowa Mazowieckiego na
2005 rok, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.pkt 13

Przew. RM poinformował, że radni w materiałach otrzymali Plan Pracy Rady Miejskiej na
2005 rok. Plan ten uzyskał pozytywne opinie na posiedzeniach Komisji Rady, przyjęcie jego
poddał pod głosowanie :

Za- 13 głosów.

Radni Rady Miejskiej przyjęli Plan Pracy Rady na 2005 rok, stanowi on załącznik nr 10 do
protokołu.

Ad.pkt 14

Pytań i interpelacji nie było.

Ad.pkt 15
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Poseł na Sejm RP p. Zbigniew Deptuła podziękował Przewodniczącemu RM za zaproszenia
na  każdą  sesję  .  Niestety obowiązki  służbowe nie  pozwalają  uczestniczyć we wszystkich
sesjach Rady, ponieważ przeważnie w tym samym czasie odbywają się posiedzenia Sejmu.
Złożył wszystkim radnym, Burmistrzom gratulacje, życzenia i podziękowanie za współpracę
za podejmowanie słusznych decyzji, które miały i mają duży wpływ na rozwój tego miasta.
Burmistrzowi na współpracę i pozyskiwanie środków, już pierwsze symptomy tych działań są
widoczne.
Złożył życzenia na nadchodzący 2005 rok, który winien być  rokiem lepszym niż 2004 rok,
który wnosił wiele niepewności i zagrożeniem, Polska wchodziła do Unii Europejskiej.
Rok 2005 jest rokiem nadziei , wiary  i wytężonej pracy wszystkich Polaków.
Życzy aby podejmowane decyzje były jak najbardziej trafne.
Podziękowanie  za  dotychczasową  współpracę  oraz  noworoczne  życzenia  złożył  na  ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja Pałuckiego.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak podziękował posłowi Zbigniewowi Deptule za współpracę.
Dzięki jego wsparciu wiele ważnych spraw dla tego miasta zostało pozytywnie załatwionych.

Wicestarosta  Powiatu  Makowskiego p.  Janusz  Gójski   skierował  do  Rady i  Burmistrzów
Miasta serdeczne życzenia. Z ust posła Zbigniewa Deptuły padły słowa, że 2005rok  będzie
rokiem  nadziei,  wiary  On  również   skłania  się  do  tego  a  w  szczególności  w  temacie
pozyskiwania środków z zewnątrz.
Wszystkim zebranym na sali życzył spełnienia marzeń w 2005roku.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak podziękował Radnym za głosowanie nad budżetem miasta
na 2005r. Podziękowanie jako załącznik nr 11  do protokołu.

Mieszkaniem Miasta   p.  Stanisław Romanowski   zwrócił  się  z  pytaniami –wnioskami do
Burmistrza Miasta :
1).  prosi  o  uporządkowanie  ulic  w  mieście.   Jego  ocena  jest  zbieżna  z  opinią  Radnego
Ryszarda Bednarczyka, który na poprzedniej  i nie tylko, sesji stwierdził ,że nasze miasto jest
brudne.
Ulice  są brudne i trzeba je posprzątać nie czekając do 15 stycznia na opady śniegu - jak
zapowiadają synoptycy- który przykryje brud;
2).  kilka miesięcy temu otrzymał wiadomość,  że biznesmeni   warszawscy zwrócili  się do
Burmistrza Miasta o poczynienie  inwestycji nad Zalewem- m.in. zagospodarowanie terenu
wokół Zalewu , wybudowanie małego hoteliku wraz z salą szkoleniową.
Z tego Co wie to obydwaj Panowie Burmistrzowie byli  niechętni tej  inwestycji.  Prosi  no
uzasadnienie swojej decyzji;
3). Uczestniczył we wspólnych obradach Komisji Budżetu i Komisji Rewizyjnej, gdzie złożył
propozycję  zakupu  przez  miasto   plastikowych  urn  wyborczych,  te  które  są  urągają
wizerunkowi miasta;
4).  W związku z likwidacją  komunalnego zakładu budżetowego ZGM na posiedzeniu dwóch
Komisji   w  dniu  29.12.2004r.  prosił  Burmistrza  Miasta  o   zorganizowanie  spotkania
Wspólnot  Mieszkaniowych w obecności  Radcy Prawnego ,  ale  uzyskał  odpowiedź,  że  w
miesiącu styczniu  2005r.  będzie  to niemożliwe.  Wszystkie  sprawy zostaną omówione na
corocznych  posiedzeniach Wspólnot Mieszkaniowych, które mają obyć się w miesiącu lutym
2005r.
Tymczasem lokatorzy i właściciele nieruchomości  nic nie wiedzą na ten temat. Postuluje aby
zostało jednak zorganizowane takie spotkanie do połowy stycznia 2005r.;
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5).   Zgłasza  konieczność  modernizacji  uliczki  poprzez  jej  poszerzenie  i  wybudowanie
chodników,  która  nie  ma  nazwy a  przebiega  przy Siłowni  i  Kredyt  Banku.  Obecny stan
zagraża bezpieczeństwu pieszych. Wie , że są trudności w pozyskaniu terenu pod chodnik ale
zadaniem władz jest te trudności pokonywać. Panowie Burmistrzowie macie chyba niezbyt
dużo roboty i w 2005 roku  uporacie się z tym tematem i ulica zostanie poszerzona i zostanie
zbudowany chodnik.

Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak ustosunkował się do wypowiedzi p. St. Romanowskiego-
to nie jest ignorancja władzy tylko rozsądek. Zostało wymienionych wiele spraw ale to nie ten
moment i nie ta okazja aby ustosunkować się do nich.

Radny  Stefan  Marciniec  –  co  zakupu  plastikowych  urn,  to  budzą  one  zastrzeżenia
obserwatorów- ostatnio na Ukrainie-, bo widać po wrzuceniu głosy, kto jak głosował.

Przew.  RM  radny A. Pałucki zapoznał Radę z treścią pism, które wpłynęły do biura Rady:
1. Firmy PUDH  INKLUZ – załącznik nr 13 do protokołu,
2. od  młodzieży klubu „Młodość”  w spr.  nieodpłatnego przekazania  z  MDK sprzętu

nagłaśniającego  pod  potrzeby zespołów  działających  w  klubie-załącznik  nr  14  do
protokołu,

Dyrektor MDK p. B. Pawłowska ustosunkowując się do pisma młodzieży z klubu „Młodość”
stwierdziła,  że  nie  ma  możliwości  przekazania  sprzętu  nagłaśniającego,ponieważ
zdezorganizowałoby to pracę MDK. W MDK działają młodzieżowe zespoły muzyczne, klub
Seniora, które to wykorzystują sprzęt, o który prosi młodzież klubu „Młodość”. Co można
było  przekazać  to  zostało  klubowi  „Młodość”  przekazane  za  darmo?  Sprzęt  jest
wykorzystywany i jest nieprawdą, że stoi on bezużyteczny.
MDK ma swój harmonogram imprez, które musi obsłużyć, sprzęt jakim dysponuje nie jest
najnowszym sprzętem, często ulega  awarii. Drobne  naprawy wykonywane są we  własnym
zakresie.

Burmistrz  Miasta  p.  Tadeusz  Ciak -     miasto  może się   zobowiązać do tego,  że  grupa
młodzieżowa /zespół/ będzie mógł ćwiczyć za darmo w MDK. O żadnym przekazaniu sprzętu
nie może być mowy. MDK musi wykonywać swoje zadania statutowe. I do ich wykonania
m.in. potrzebny jest sprzęt nagłaśniający.

Przew.  RM  stwierdził  ,  że  młodzieży  tej  trzeba  pomóc,  i  proponuje  spotkanie  robocze
zainteresowanych osób/ nie na sesji Rady/  w celu uzgodnienia pewnych stanowisk.

Dyrektor MDK – dyrekcja jak i pracownicy są otwarci na pomoc i współpracę, ale nie mogą
wyzbyć  się  potrzebnego  sprzętu  nagłaśniającego,  bo  to  dezorganizuje  pracę  placówki.
Możemy i musimy pomóc tej młodzieży.

P. Wojtaszek opiekun klubu ”Młodość” On nie jest autorem tego pisma, pismo jest inicjatywą
młodzieży, która również przychodzi do MDK. Młodzież chce grać, występować ale nie mają
na  czym,  nie  mają  sprzętu.  Brak  sprzętu  jest  powodem  niemożliwości  zorganizowania
Sylwestra w trzech świetlicach tylko w dwóch.
Ponadto został upoważniony do złożenia na ręce Przewodniczącego Rady pisma – petycji ,
zał. nr. 15 do protokołu.

P. Dyrektor MDK adwoce do wystąpienia p. Wojtaszka, w MDK  również organizowane są
spotkania sylwestrowe, gdzie będzie wykorzystany sprzęt nagłaśniający.

7



Ad.pkt 16 

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  o  godz.  11.30  Przewodniczący  RM
zamknął obrady XXI sesji Rady.

Na tym posiedzenie i protokołowanie zakończono.

Protokołowała
Barbara Załęska Przewodniczący Rady Miejskiej
Inspektor w UM

        Andrzej Wł. Pałucki
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