
RADA MIEJSKA 

w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 

Maków Mazowiecki, 16.02.2012r. 
WOR-II.0002.15.2012 

Pani/Pan 

............ .c;...j?: .......... .............................. . 


ZAPROSZENIE 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na 

XV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
100029 lutego 2012 roku o godz. w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem 

obrad: 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
l. 	Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Makowie Mazowieckim na podmiot organizujący pracę z rodziną. 
6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Mazowieckim . 
7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków . 
8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie 

Mazowieckim. 
9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w Makowie Mazowieckim. 
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Makowie Mazowieckim w 2011 roku. 

13. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 
14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2011 

rok. 
15. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2012 rok. 
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej. 
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Protokół z XV sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 29 lutego 2012 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego. 


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

Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 10.00 otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, 
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy. 

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Radny Jan Kubaszewski, Krzysztof Rutkowski oraz 
radna Elżbieta Michalska - nieobecni, usprawiedliwieni. 

Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały decyzje mają moc 
prawną· 

Obrady XV sesji trwały w czasie od godz. 10.00 do 11.50. 

Ad 	pkt 1. 

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

Przewodniczący RM odczytał porządek obrad XV sesji. 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Makowie Mazowieckim na podmiot organizujący pracę z rodziną. 
6. 	 Podjęcie u chwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Mazowieckim. 
7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzen ia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 

zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie 

Mazowieckim. 
9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w Makowie Mazowieckim . 



12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Makowie Mazowieckim w 2011 roku. 

13. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 
14. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2011 

rok. 
15. Przyjęcie planów pracy stałych Komisj i Rady na 2012 rok. 
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM poinformował, że protokół z XIV sesji był do wglądu w Biurze 
Rady. 

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM przyjęcie protokołu z XIV sesj i poddał 
pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Protokół z XIV sesji został przyjęty. 

Ad pkt 3. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między 
sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią załącznik 
nr 3 do protokołu. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poinformował o podpisaniu dnia 20 lipca 2011 roku 
umów z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ulicy 
Polnej 1 w Makowie Mazowieckim" w kwocie 96.000,00 
"Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządow
Mazowiecki" w kwocie 93 .000,00 złotych. 

złotych oraz 
ego Nr 2 

zadan ia 
w Mak

pn. 
owie 

Ad pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych . 

Radny Marek Jaroszewski zauważył, że w informacj i przedstawionej przez Burmistrza 
Miasta z działalności między sesjami nie ma żadnych zapisów dotyczących spotkania 
zespołu w celu podjęcia tematu poszerzenia granic miasta. Zwrócił się z zapytaniem 
do Burmistrza Miasta, w jaki sposób ma zamiar zachęcić ościenne gminy do 
przystąpienia do miasta Maków Mazowiecki, skoro podatek rolny w innych gminach 
wzrósł o 60% natomiast w Makowie o 100%. Poinformował również, że w związku z 
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pismem do Burmistrza Miasta, które osobiście złożył w sprawie składanych wniosków 
o dofinansowanie dotyczących m. in. kwot oraz beneficjentów, z uwagi na otrzymanie 
lakonicznej odpowiedzi zwrócił się o pomoc do Przewodniczącego Rady o 
zaangażowanie się w sprawę, ale pomimo ustawowego terminu odpowiedzi od niego 
nie otrzymał. POinformował, że Burmistrz Miasta odsyła go w piśmie do strony 
internetowej na której znajduje się informacja dotycząca list rankingowych . Wyjaśnił, 
że po ich dokładnej analizie miasto w programie z zakresu RPO na 240 wniosków 
zajmuje 229 miejsce. 

Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Makowie Mazowieckim na podmiot organizujący pracę z rodziną. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że są rodziny, 
które nie potrafią sobie poradzić z wychowaniem dzieci i prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, na mocy ustawy z czerwca 2011 roku o pomocy społecznej i o systemie 
pieczy zastępczej oraz uchwały w której zostanie wyznaczony podmiot przez 
Burmistrza Miasta jest możliwość by te rodziny otrzymały pomoc. Wprowadzone 
zostają dwa ważne elementy takie jak asystent rodziny, który jest wyszkolonym 
pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej umiejącym rozpoznać jakiego 
rodzaju problemy występują w rodzinie i jak można im zaradzić oraz element w 
postaci rodziny wspierającej czyli krewnych danej rodziny, sąsiadów lub innej rodziny, 
która nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za pomoc którą niesie ale ma prawo 
otrzymania zwrotu kosztów za prowadzenie gospodarstwa domowego. Zauważył, że 
nie należy mylić pojęć asystenta i rodziny wspierającej z rodziną pomocową, która 
zgodnie z ustawą może pomagać rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka 
na podstawie nawiązanej umowy ze Starostą Powiatu na okres nie dłuższy niż 2 
miesięczny. Najważniejszą sprawą w uchwale jest to, że pomoc niesiona rodzinom 
mającym problemy z wychowywaniem dzieci ma zapobiec ich zabieraniu i 
przekazywaniu do środków opiekuńczych. Wyraził zdanie, że dla Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej jest to nowe wyzwanie jak również zwiększenie obowiązków 
służbowych. Poinformował również, że kolejna uchwała w sprawie przyjęcia zmian w 
statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wiąże się ze zmianami wynikającym z 
nowej ustawy, która nakłada na jednostkę dodatkowe obowiązki. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na 
podmiot organizujący pracę z rodziną. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod 
głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XV/98/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na podmiot 
organizujący pracę z rodziną, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim. 
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Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVj99j2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w 
Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - O głosów, przeciw - 11 głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "przeciw" 
nie podjęła uchwały . 

Radny Jerzy Dąbrowski był nieobecny podczas głosowania. 

Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim. Przewodniczący RM projekt 
uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVjl00j2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania nazw 
ulicom w mieście Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Radny Jerzy Dąbrowski był nieobecny podczas głosowania. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 10:35 do 10:45. 

Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
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sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod 
głosowanie : 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVjl0lj2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia 
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielen ia bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Przewodniczący RM projekt uchwały 
poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów . 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVjl02j2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie udzielenia 
bonifikaty od ceny nieruchomości, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad pkt 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 
Makowie Mazowieckim . 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie 
Mazowieckim. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVjl03j2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim, która stanowi 
załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad pkt 12. 

Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie 
Mazowieckim w 2011 roku. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że na oba 
programy profilaktyczne zostało przeznaczone 125.554,00 złotych, które skierowano 
do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni Rodzinnej, 
świetlicy socjoterapeutycznej, szkół oraz na letni wypoczynek dzieci i młodzieży . 
POinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. 

5 



Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 


Ad pkt 13. 


Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 


Informacja został przyjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 


Ad pkt 14. 


Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2011 rok. 


Przewodniczący RM przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2011 

roku, które stanowi załącznik nr 12 do protokołu . 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński przedstawił sprawozdanie z 
działalności komisji w 2011 roku, które stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski przedstawił sprawozdanie 
z działalności komisji w 2011 roku, które stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz przedstawił sprawozdanie z 
działalności komisji w 2011 roku, które stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski przedstawił 

sprawozdanie z działalności komisji w 2011 roku, które stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu. 

Ad pkt 15. 


Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2012 rok. 


Przewodniczący RM poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie planów pracy 

na 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński przedstawił plan pracy komisji 
na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski przedstawił plan pracy 
komisji na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz przedstawił plan pracy komisji 
na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 19 do protokołu . 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski przedstawił plan 
pracy komisji na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 20 do protokołu . 

Przewodniczący RM plany pracy stałych komisji na 2012 rok poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 
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Plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2012 rok zostały przyjęte. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 11:15 do 11:25. 

Ad pkt 16. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych . 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjaśnił, że w temacie zespołu zmienił się zapis w 
przepisach prawa i podczas organizowania spotkania tematycznego radny Marek 
Jaroszewski zostanie na nie zaproszony . W zakresie złożonych wniosków zaprosił 
radnego do Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta w celu 
przedstawienia wszystkich wniosków, pism i korespondencji oraz rankingów. Wyraził 
zdanie, że wnioski składane przez miasto są bardzo dobrze napisane. Przedstawił 

przykładowy zapis z korespondencji jednostki wdrażającej programy o umieszczeniu 
miasta Maków Mazowiecki na liście rankingowej natomiast nie rozpatrzeniu wniosku z 
uwagi na brak środków finansowych, czego skutkiem jest jednoczesny brak 
możliwości złożenia odwołania lub protestu . W celu udzielenia szczegółowych 
informacji ponownie zaprosił radnego na spotkanie do merytorycznej komórki Urzędu. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że na pismo wystosowane do 
niego przez radnego Marka Jaroszewskiego w sprawie składanych wniosków o 
dofinansowanie nie jest w stanie odpowiedzieć, ponieważ należy to do kompetencji 
Burmistrza Miasta, natomiast mimo prób doprowadzenia do spotkania Burmistrza 
Miasta, Kierownika Wydziału Integracji Europejskiej ( .. . ) Pani Niny Rakowskiej -
Krzyna oraz radnego Marka Jaroszewskiego na jednym z jego dyżurów z przyczyn 
obiektywnych nie udało się tego dokonać. Pismo zostało przedstawione na posiedzeniu 
Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej przewodniczącym poszczególnych komisji, 
którzy zgodnie stwierdzili, że Pani Nina Rakowska - Krzyna zostanie zaproszona na 
posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, z racji tego, iź na mównicy w trakcie trwania 
obrad sesji nie zawsze udaje się na daną interpelację odpowiedzieć w dwóch zdaniach 
i wymaga to szerszego zakresu omówienia . Wyjaśnił, że radny Marek Jaroszewski w 
formie pisemnej zostanie poinformowany o terminie spotkania na którym zostaną 
omówione sprawy podnoszone w jego piśmie. 

Ad pkt 17. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta czy prawdą 
jest, że z uwagi na brak środków finansowych miasto nie otrzyma dotacji i nie będzie 
realizowana inwestycja Orlika. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że do chwili obecnej odpowiedzi w 
sprawie Orlika nie ma . Wyraził zdanie, że dopóki nie ma pisemnej odpowiedzi należy 
mieć nadzieję, że Orlik powstanie. 

Radny Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem w jakim terminie miasto pozna 
decyzje w sprawie Orlika. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że najprawdopodobniej odpowiedź 
będzie po 12 marca 2012 roku, czyli po sesji Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
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Radny Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że radny Tadeusz Szczuciński przeinacza fakty 
ponieważ na posiedzeniu Komisji Oświaty w sprawach różnych podnoszony był temat 
Orlika, że po spotkaniu z dyrektorem delegatury Urzędu Marszałkowskiego w 
Ostrołęce dowiedziano się, że dofinansowanie Orlików w 2012 roku będzie wstrzymane 
lub zawieszone z powodu deficytu budżetowego. Zawieszone nie oznacza, że na 
pewno nie będzie . Wyjaśnił, że w ubiegłym roku w pierwszym etapie na Mazowszu 
było dofinansowanych 60 Orlików oraz kolejne 17 z listy rezerwowej. POinformował, że 
w chwili obecnej należy uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać na odpowiedź. 

Radny Marek Jaroszewski przypomniał, że w swojej interpelacji zwrócił się z 
zapytaniem do Burmistrza Miasta, w jaki sposób prowadzone będą rozmowy z 
ościennymi gminami w celu zainteresowania ich przystąpieniem do miasta skoro tak 
wysoko podniesiony został podatek rolny . Wyjaśnił, że w związku z pismem złożonym 
do Przewodniczącego Rady Miejskiej obliguje go § 14 pkt 4 który mówi o tym, że w 
ciągu 14 dni należy udzielić odpowiedzi pisemnej lub ustnej. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wyjaśnił, że nie mógł udzielić odpowiedzi 
ustnej, ponieważ z przyczyn obiektywnych nie zastał radnego na dyżurze. 

Radny Marek Jaroszewski zauważył, że w planach rozwojowych Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nie ma zapisu dotyczącego rozbudowy 
kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicą Kolejową i Zachodnią i zwrócił się z prośbą o 
uwzględnienie tego typu inwestycji w planie. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że radni wraz z materiałami na 
sesję otrzymali sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego . Zwrócił się z zapytaniem 
czy są uwagi do sprawozdania. 

Radny Andrzej Bronowicz poinformował, że sprawozdanie było omawiane na 
posiedzeniu Komisji Oświaty ( ... ) i nauczyciele, którzy na danym stopniu awansu 
zawodowego nie osiągnęli średnich wynagrodzeń muszą do 31 stycznia danego roku 
otrzymać wyrównanie. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że radni otrzymali druki 
oświadczeń majątkowych i zwrócił się do nich z prośbą o ich sprawne i terminowe 
złożenie w celu sprawdzenia i weryfikacji do 30 kwietnia 2012 roku . 

Radny Jerzy Dąbrowski poinformował, że na Biuletynie Informacji Publicznej nie mógł 
znaleźć uchwał o numerze VIII, natomiast w zakładce 2010 roku znajdowały się tylko 
4 uchwały. Na sesji grudniowej Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej ( .. . ) 
informowała, że w związku z awarią systemu brak jest wszystkich niezbędnych plików 
na stronie Biuletynu, sytuacja miała ulec poprawie w ciągu miesiąca i do chwili 
obecnej brak jest odpowiednich informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Miasta Maków Mazowiecki. Wyraził opinię, że albo są zaległości albo system nie 
funkcjonuje prawidłowo. Poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie informacji w tej 
sprawie. Zwrócił się z zapytaniem do Burmistrza Miasta o plany dotyczące 
funkcjonowania spółki JUMA, jej rozwoju oraz sytuacji ciepłownictwa w Makowie. 
Wyjaśnił, że Spółdzielnia Mieszkaniowa jest na etapie budowy budynku mieszkalnego i 
w planach jest budowa kolejnych trzech, firma ZAMBET złożyła już pozwolenie na 
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budowę przy ulicy Kolejowej na trzy budynki mieszkalne i w związku z tym powstaje 
problem w mocy cieplnej. 

Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej ( ... ) Nina Rakowska - Krzyna wyjaśniła, że 
wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i 
w trakcie przerwy w obradach sesji zostało zweryfikowane ich poprawne otwieranie się 
w związku z czym zaprosiła radnego Jerzego Dąbrowskiego po sesji do Wydziału w 
celu sprawdzenia. Podkreśliła, że kadencja VI została podzielona na rok 2010 i 2011 
stąd wynika fakt tylko 4 uchwał w 2010 roku . 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski wyjaśnił, że spółka JUMA jest spółką 
prawa handlowego i ma swoje organy w postaci Rady Nadzorczej i Zgromadzenia 
Wspólników natomiast Miasto Maków Mazowiecki jako wspólnik, który ma ponad 50% 
udziałów będzie wnioskowało o zwołanie Zgromadzenia Wspólników w marcu na 
którym przedstawione zostaną informacje dotyczące dalszego funkcjonowania spółki. 

Ad pkt 18. 

Wobec zrealizowania porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski o godz. 11.50 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono . 

protMała iejskiej 

Mar~ńska 
Podinspektor UM mgr inż . W 
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Załącznik Nr ......... ~............. . 


do Protokołu Nr ...t:.'!.......... . 

• dni~ ,.. , ,,:?(iLQ."?, ,?9.!.~::;.. 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 
N A XV S E S J I R A D Y M I E J S K I EJ 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
ODBYTEJ W DNIU 29 LUTEGO 2012r. 

l. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy 

5. Gregorczyk Wiesława 

6. Jaroszewski Marek 

7. Kubaszewski Jan 

8. Michalska Elżbieta ············>.r ·· ] ············ .. 
9. Miecznikowski Dariusz ...........ty:~ .. ............ . 

10. Rutkowski Krzysztof ............·t ·i ............ 

II. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13 . Tyjewski Dariusz :iQ.. .... :t.u:.b.?1d. 
14. Zabielski Waldemar 

..................~ 

« 

15. Zalewski Janusz 

.: .....~ ............ .. 

.......~~.... . 


...~................. 


.... . ......... .<..... ...... .. .. 



, 

• 

• 


\ 

Zalącznik Nr .......4............... 

xv

do Protokołu Nr .................M 


z dni ...... .?~. ;gł...M?!g.r; ...Lista osób zaproszonych na XV 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


w dniu 29 lutego 2012r. 


1. Deptuła Zbigniew Starosta Powiatu 
Makowskiego 

2. Gójski Janusz 	 Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

3. Augustyniak Mirosław Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego ........ .............. . 

4. Zakrzewski Roman 	 Przew. Rady Powiatu 

5. Kołodziejski Cezary Radny Powiatu 
Makowskiego 

6. Włoczkowska Teresa Jolanta Radny Powiatu 
Makowskiego 

7. Kos Andrzej Jan Radny Powiatu 
Makowskiego 

8. Gadomski Lech 	 Prezes SM "Jubilatka" 

9. Sawicki Zdzisław Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

10. Grabowiec Adam 	 Prezes Spółki "JUMA" 

11. Wilkowski Jan 	 NSZZ"Solidardnoś' , 

12. Piegutkowski Andrzej NSZZ"Solidamość" 
Pracowników Oświaty 

13. Sobecki Ireneusz 	 Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP "~f"'~' 

14. Gisztarowicz Roman Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

15. Lemański Witold Komendant Powiatowy 
Policji -	 Komendant Powiatowy 16. Ciak Tadeusz 

Państwowej Straży Pożarnej .............. .. .. .......... .. . 


17.Grabowski Roman Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

18.Prus Zbigniew Dyrektor SP ZOZ 

19.Pilniakowska Lucyna Państwowy Powiatowy 



•••••••• 

20. Tyburska Maria 

21. Świętorecki Stanisław 

22. Kolos Jan 

23. Płosińska Elżbieta 

24. Piątek Maria 

25. Sobolewska Anna 

26. Uliszewska Barbara 

27. Brzostek Barbara 

• 28. Marciniak Tadeusz 

29. Żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otlowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33. Orzeł Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

• 35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Alina 

39. Kurek Katarzyna 

40. Redakcja Kuriera Makowskiego 

41. Redakcja wokół Ciechanowa 

42. Barto/d Anna 

Inspektor Sanitarny 

Prezes TBS ::::::~ 

Dyrektor MZOSziPOW 


Dyrektor Zespołu Szkół Nr I ........................... .. 


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 .......... ........ .. .... .... . 


Dyrektor PS Nr I .....~ ......... 


Dyrektor PS Nr 2 .~fJ:}!!........ .. 

I 

Dyrektor PS Nr 4 ... ....... JJ.:.k10 

A9~. /e..--~Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Członek Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej .......................... .. 


Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w Makowie Maz .......................... .. 

Prezes Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Makowskiej ............ . .. .. .... .. 

Dyrektor Delegatury 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

;::::::w O'''ołę~ •.••• ~ 
Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Makowski ::z;;x:::::::::: 
l\\t~& .:7.~ .... 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim ....................... 
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• 


43 . Napi6rkowska- Christow Maria 

44. Rakowska- Krzyna Nina 

Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru, 
Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa 
i Planowania Przestrzennego 
w Urzędzie Miejskim 

Kierownik Wydziału Integracji EuropeYi{'skie' 
Informatyki i Promocji Miasta : 
w Urzędzie Miejskim ... . . . .. ~ . . ......... 
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Załącznik Nr ........:;?............. 

)<V

do Protokołu Nr ...............•••• 

z dnia .... .. :?~ ; .q,~: .f!0.P.:::".~. 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwa, 

W okresie od sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku do chwi li obecnej: 

• 	 zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta Urzędu 

Miejskiego, 

• wydałem między innymi następujące zarządzen ia : 


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z 


zakresu kultury fizycznej, sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 


w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze 


bezprzetargowej, 


w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny, 


w sprawie opracowania planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o 


ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek, 


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok 


sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji 


o wprowadzonych zmianach, 


w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych 


do sprzedaży w drodze przetargu, 


w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 

drodze bezprzetargowej . 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku 

z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

Ponadto miedzy innymi: 


11 stycznia brałem udział w III Targach Edukacyjnych Północnego Mazowsza, zorganizowanych 


przez Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, 


w tym dniu uczestniczyłem także w posiedzeniu Zarządu Związku Międzygminnego Regionu 


Ciechanowskiego, 


w dniu 12 stycznia uczestniczyłem w obchodach dziesięciolecia nadania Specjalnemu Ośrodkowi 


Szkolno Wychowawczemu w Makowie Mazowieckim imienia Księdza Jana Twardowskiego, 


15 stycznia współorganizowałem wraz Klubem Kolarskim Olsh - Team oraz Fundacją Kocham 


Maków VII Zimowy Maraton Kolarski MTB - "Chwała Poległym" wzięło w nim udział 77 


zawodników, 


16 stycznia brałem udział w obradach Rady Nadzorczej Spółki Juma, 




25 stycznia odbyło się w Ciechanowie IV Posiedzenie Zgromadzenia Międzygminnego Związku 


Gmin Regionu Ciechanowskiego. Uczestniczyłem w nim wraz z Panem Grzegorzem 


Napiórkowskim - Zastępcą Burmistrza Miasta oraz Panem Remigiuszem Chrzanowskim - Radnym 


Rady Miejskiej, 


w dniu 27 styczna 2012r. odbył się II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż: lokalu 


użytkowego nr 15C położonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy Rynek 15. W wyniku 


przeprowadzonego przetargu w/w lokal został sprzedany za cenę 134.445,18 zł, 


w dniu 31 stycznia 2012r. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ogłosił II ustny przetarg 


nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 2803/4 o pow. 1500m2 


położonej w Makowie Mazowieckim na Osiedlu "Polna II", który odbędzie się w dniu 2 


marca 2012r., 


w dniach od 3 do 5 lutego zorganizowaliśmy wraz z Miejskim Domem Kultury oraz 


Stowarzyszeniem " Małe Księstwo Makowskie" III Międzynarodowe Spotkanie Kosmicznych 


POI- owników Ognia, 


3 lutego uczestniczyłem w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej, gdzie 


omawiano miedzy innymi plan działania w 2012 r., 


5 lutego wziąłem udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Ochotniczej Straży 


Pożarnej w Makowie Mazowieckim, podczas którego ponownie wybrano na stanowisko prezesa 


druha Cezarego Kołodziejskiego, 


9 lutego wraz z wójtami i burmistrzami powiatu makowskiego uczestniczyłem w cokwartalnym 


spotkaniu ze Starostą Powiatu Makowskiego - Panem Zbigniewem Deptułą. W trakcie spotkania 


omówiono: 


- inwestycje zrealizowane w 2011 roku oraz plany na bieżący rok, 


- temat bezpieczeństwa na drogach powiatu makowskiego, 


- kalendarz imprez kulturalnych i sportowych, 


-orga nizację obchodów Dnia Strażaka, nadania sztandaru dla Państwowej Straży Pożarnej oraz 


130 -lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim. 


10 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Makowskiego Klubu 


Kolarskiego Olsh Team, na którym wybrano prezesa wosobie Pana Jerzego Zelmana , 


14 lutego Burmistrz Miasta ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu 


użytkowego nr 15 D położonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy Rynek 15, który odbędzie 


się 16 marca 2012 r., 




15 lutego wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej straży Pożarnej 

przeprowadziliśmy miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 

Zapobiega Pożarom", 

w okresie od 15 do 20 lutego odbyły się wstępne rozmowy z projektantami w sprawie 

opracowania dokumentacji technicznej na odwodnienie terenu wokół budynku przy ulicy 

Mickiewicza 27 oraz na przebudowę przepustu drogowego przy ulicy Dolnej w związku z 

planowaną inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą przebudowy 

przepustu w ciągu drogi krajowej nr 57, 

16 stycznia wziąłem udział w Walnym Zebraniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej, 

Tego dnia odbyło się również posiedzenie Komisji Konsultacyjno Organizacyjnej Rady Miejskiej, 

w trakcie której omówiono projekty uchwał będących przedmiotem dzisiejszej sesji, 

18 stycznia uczestniczyłem w zjeździe sprawozdawczo - wyborczym Zarządu Rejonowego 

Polskiego Czerwonego Krzyża, Prezesem Zarządu Rejonowego PCK ponownie został wybrany Pan 

Marian Paczkowski, 

W lutym i marcu odbywają się zebrania 20 wspólnot mieszkaniowych, w których uczestniczę 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. Podczas spotkań omawiane są między innymi: 

Sprawozdania z nadzoru Zarządu nad nieruchomościami w 2011 r. oraz plany gospodarcze na 

2012 r. 

• 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska przyjęła następujące 

uchwały: 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 rok, 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Narkomanii w 

Makowie Mazowieckim na 2012 rok, 


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat, 


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie 


komunalne, 


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 


na lata 2011 - 2034, 


w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok, 


w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz w sprawie ustalenia wykazu 


wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego, 


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034, 




w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok Miasta Maków Mazowiecki nr XIV/95/2011 Rady 


Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r., 


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok. 


Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

H I{M l ''rHZ MIASTA 
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/'a.łąc.nik Nr ......... !!.............. 
XVdo Protokołu Nr ................. .. 

UCHWAŁA NR ~v.~9.ęn.Q.1? • '~ : , . .... i?~:.'?.~:.~?:.'!.:. 

RA DY MIEJSKI EJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 

z dnia ...;:;.9..,.Q.?, ... .201 2 r. 

w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim 

na podmiot organizujący pracę z rodziną . 

Dz ia laj ąc na podstawie art. J8 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie gmll1nym 

(Dz. U. z 200 I r. Nr J42,poz. 1591 z poźn . zm.) w związku z art. 10 ust. J i 2 ustawy 

z dn ia 9 czerwca 20 1 J r . o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) 

uchwa la s ię, co następuje: 

§ l. 

Wyznacza s i ę Miej ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na podmiot 

organizuj ący pracę z rodziną. 

§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 


§3. 


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 


• 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabielski 



Uzasadnienie 


do projektu uchwały wsprawIe wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 


wMakowie Mazowieckim na podmiot organizujący pracę z rodziną 


Zdniem 1stycznia 2012 r, weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz,U, z 2011 r" Nr 149, poz, 887) , 

Zgodnie z art, 8 wspomnianej ustawy rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo - wychowawczych burmistrz zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na: 

1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu wrodzinie; 

2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 

3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny; 

4) podniesieniu świadomości wzakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 

5) pomocy w integracji rodziny; 

6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 

7) dążeniu do reintegracji rodziny, 

Wspieranie rodziny jest prowadzone wformie: 

1) pracy z rodziną; 

2) pomocy wopiece i wychowaniu dziecka, 

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: 

1) instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny; 

2) placówek wsparcia dziennego; 

3) rodzin wspierających , 

Zgodnie z art, 10 usl. 1 i 2 ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina 

zleciła realizację tego zadania, Wkatalogu podmiotów znajduje się ośrodek pomocy społecznej , 

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie uchwały wyznaczającej Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej na podmiot organizujący pracę z rodziną. 

K 
Miat~kj9g 

ma Bad aru Brzos tek 



" Załącznik Nr """,;?""........... 
do Protokołu Nr .... >!.f........... 
z dnia " '~~:g-3:. ii$0.g.~.".. 

projekt 
XV / 99 / 2012 UCHWALA NR """ , 

RADY MIEJSKIEJ WMAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA ,?9. , ) ,\I,t,ęg9, ,2012 r oku 

w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Makowie 

Mazowieckim 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 9 lit h oraz art 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym /Dz,U, z 2001r" Nr 142, poz, 1591 z późn , zm.! oraz art 110 ust 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej /Dz,u, z 2009r" Nr 175, poz, 1362, z późn, zm.! uchwala 

• się, co następuje : 

§1 

W Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim stanowiącym załącznik 

do uchwaly nr XXl119/2004 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim, z późn , zm " 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w§ 2 po pkt 4a dodaje się pkt 4b, 4c, 4d wbrzmieniu: 

,,4b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

/Dz,U, z 2011r., Nr 149, poz, 887 z późn, zm.!; 

• 4c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz,U, z 2005r., Nr 180, 

poz, 1493/; 

4d) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz,U, z 2004r., Nr 256, poz,2572f' 

2) w§ 3wyrazy "Kościelnej 25A" zastępuje się wyrazami "Polnej 1" 

3) w § 10 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

,,9) przyznawanie i wyplacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych" 

4)w§11 : 

a) w pkt 1dodaje się lit. "s" i "t" w brzmieniu: 

"s) przyznawanie iwyplacanie zasilków stalych, 

t) oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne" 

b) wpkt 2 dodaje się lit. "e" wbrzmieniu: 

"e) 

- opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 



.. 


- tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 


- tworzenie o!az rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym plac~wek wsparcia dziennego, 


oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 


przez: 


a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa. 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do dzialania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie wnich miejsc dla dzieci; 

- finansowanie: 

a) kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa wart. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające ; 

wspólfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej , regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

- sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie 

ich wlaściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa wart. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

- prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 

wwypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkalego na terenie gminy; 

- przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa wart. 193 ust. 8 ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej . " 

• c)w pkt 3: 

• uchyla się lit. "a" i "b" 

• dodaje się lit. ,,9", "h", "i" wbrzmieniu: 

"g) przyznawanie i wyplacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz 

niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa wart. 5a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej "; o('DMo'J"'~ u. e", 'j 

"h) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posilku i niezbędnego 


ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytońum Rzeczypospolitej 


Polskiej"; 


"i) wyplacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki". 


§2 

Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta. 



, . , . 

§3 

Uchwala wchodzi w życie zdniem podjęcia . 

Tom 
r\'r O 

• 




Uzasadnienie 


do projektu uchwały wsprawie uchwalenia zmian wStatucie 


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 


wMakowie Mazowieckim 


Na podstawie art, 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz,U , z 2011 r" Nr 149, poz, 887) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim zamierza 

wyznaczyć Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim na podmiot organizujący 

pracę z rodziną. 

Do zadań wlasnych miasta realizowanych przez pomoc spoleczną należy dodać: 

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

• 2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych 

przez: 

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do dzialania rodzin wspierających , 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie wnich miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a) kosztówszkoleń dla rodzin wspierających , 

b) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

c) kosztów związanych zudzielaniem pomocy, ponoszonych przez rodziny wspierające ; 

5) wspólfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej , rodzinnym domu dziecka, placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich wlaściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 

teleinformatycznego; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 

wwypelnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkalego na terenie gminy; 

8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa wart, 193 ust. 8: 

"W przypadku powstania zaleglości z tytulu nieponoszenia opiaty, o której mowa w ust. 1, za okres 

dluższy niż 12 miesięcy wójt albo starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację 

gospodarczą opowstaniu tej zaleglości" , 



Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzi~~ (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn o zm.) Rada Miejska ~chwałą Nr VI/31/2011 z dnia 14 

kwietnia 2011 r. przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzin ie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

wRodzinie w Mieście Maków Mazowiecki na lata 2011 - 2016. 

Zgodnie z założeniami przyjętego dokumentu do zadań pomocy społecznej należy praca wzespole 

interdyscyplinarnym, grupach roboczych, mająca na celu przeciwdziałanie przemocy wrodzinie. 

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U . z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn o 

zm.) Rada Miejska uchwałą Nr 1X/56/201 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. upoważniła kierownika Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracj i publicznej - przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

stypendiów szkolnych. 

Wobec powyższego do zadań w zakresie pomocy społecznej należy dodać: przyznawanie 

• i wypłacanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych. 

Reasumując powyższe zasadnym jest naniesienie opisanych powyżej zadań do Statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej . 

• 
 K~
'l 
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Załącznik Nr ... .. .J?.............. 
do Protokołu Nr XV 

z dnia ......?~;si::~2~:~· 
U C H W AL A NR XV/100/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 lutego 2012 roku 

w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn o zm.) Rada Miej ska uchwala, co następuje : 

§ l. Nadaje się następujące nazwy ulicom położonym w Makowie Mazowieckim: 
l) ,gZ A.F. I ROWA ........ ...... " - równoległa do ulicy Bursztynowej zgodnie z załącznikiem 

graficznym Nr l do uchwały, 
2) ,;Y. I.9.S.PJ.t:łA................." - równoległa do ulicy Przasnyskiej zgodnie z załącznikiem 

graficznym Nr 2 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabiel ski 



Załącznik Nr l do Uchwały Nr XV / 1 OO/~12 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 lutego 2012 roku 

L 

L 




Załączn i k Nr 2 do Uchwały Nr XV /100/2012 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 lutego 2012 roku 



Uzasadnienie 

Właściciele drogi wewnętrznej wraz z właścic i e lami przyległych działek wystąpil i 

z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy położonej w Makowie Mazowieckim oznaczonej 

w ewidencji gruntów Nr Nr 17/2, 17/10 i 17/25. Proponowane nazwy to: "Wiosenna", 

"Wesoła", "Lazurowa" i "Młoda" . Natomiast właściciele przy ległych działek do drogi 

oznaczonej w ewidencj i gruntów Nr Nr 174/45 i 174/46 zaproponowali nazwę "Szafirowa". 

W dniu 22.02.2012 r. Zespół do spraw nazewnictwa ulic w mieście Makowie Mazowieckim 

zaopiniował pozytywnie propozycje nazwy ulic "Wiosenna" i "Szafirowa". Rada Miejska jest 

organem uprawnionym do decydowania o nadaniu nazw ulicom będących drogami 

publ icznymi lub wewnętrznymi. 



Załącznik Nr ...... r................ 

do Protokolu Nr ...~!........... 
z dnia. J.g .0.2 . Q.D\ ~h .... .... .......................... 


UCHWALA NR XV/101/2012 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 l u tego 2012 ['oku 

w sprawie udzielenia bonifikaty od opiaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo wlasności. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie gminnym 
( Dz. U. 200 1r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 4 ust. 7 pkt 2 oraz ust. 11a ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomośc i ( Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje: 

§ l. Wyraża s ię zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opat z tytułu 
przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności ni eruchomośc i 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Maków Mazowiecki jako działka Nr 647/6 
o pow. 0,6992 ha na rzecz współużytkowników wieczystych wymienionych w załączniku do 
lI chwały . 

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § I udziela s ię po spełnieniu następujących warunków: 
I) 	 użytkownik wieczysty nie zalega, w dniu wydania decyzji o przekształceniu prawa 


użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości , ze zobowiązaniami 


pieniężnymi wobec Miasta Maków Mazowiecki, związanymi z przed mi otem 

przekształcenia, 


2) 	opłata za przekształcenie uiszczana jest jednorazowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

• Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabielski 

BAD 




Załącznik do Uchwały Nr XV /101 /201 2 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 l uteg o 2012 ['oku 

l. 	 Kaczmarzyk Paweł - współużytkownik wieczysty w 549711 23094 części, 
2. 	 Lipiński Tadeusz - współużytkownik wieczysty w 536011 23094 części, 
3. 	 Oleś Ksawery - współużytkownik wieczysty w 4080/ 123094 części , 

4. 	 Skórzyńska Iwona - współużytkownik wieczysty w 477011 23094 części, 
5. 	 Suchołbiak Andrzej Adam - współużytkownik wieczysty w 5530/ 123094 części , 
6. 	 Szelugowska Aurelia Irena - współużytkownik wieczysty w 280011 23094 części , 

7. 	 Widornski Janusz - współużytkownik wieczysty w 546011 23094 części, 
8. 	 Żebrowska Halina Bożena - współużytkownik wieczysty 3610/ 123094 części, 
9. 	 Gronowski Tadeusz i Gronowska Krystyna - współużytkownicy wieczyści w 

408011 23094 części, 
10. Skurzyński Roman i Skurzyńska Maria - współużytkownicy wieczyści w 550711 23094 

części, 

11 . Napiórkowski Grzegorz i Napiórkowska Ewa Izabella - współużytkownicy wieczyści w 
636011 23094 części , 

12. Żurawiński Mariusz i Żurawińska Lena - współużytkownicy wieczyści w 54001123094 
części, 

13. SmoJiński Leon Józef i Smolińska Grażym - współużytkownicy wieczyści w 
408011 23094 części, 

14. Długolęcki Dariusz i Długołęcka Małgorzata - współużytkownicy wieczyści w 
50 I 011 23094 części, 

15. Wadowski Roman i Wadowska Ewa - współużytkownicy wieczyści w 46001123094 
części, 

16. Długołęcki Eugeniusz i Długołęcka Małgorzata Jolanta - współllżytkownicy wieczyści w 
5497/ 123094 części, 

17. Dobosiewicz Bogusław i Dobosiewicz Helena - współużytkownicy wieczyści w 
4836/ 123094 części, 

18. Małkowski Aldon i Małkowska Krystym - współużytkownicy wieczyści w 554011 23094 
części, 

19. GlItowski Grzegorz i Gutowska Ewa - współużytkownicy wieczyści w 47701123094 
części, 

20. Janiszewski Miron Adam i Janiszewska Janina - współużytkownicy wieczyści w 
483011 23094 części, 

21. Mikołajczewski Franciszek Stefan i Mikołajczewska Wanda - współużytkownicy 

wieczyści w 460011 23094 części, 
22. Napiórkowski Sławomir i Napiórkowska Hanna - współużytkownicy wieczyści w 

5360/123094 części , 
23. Jaworski Mieczysław i Jaworska Bożena - współużytkownicy wieczyści w 50101123094 

części, 

24. Chodkowski Marek i Chodkowska Wiesława - współużytkownicy wieczyści w 
50 I 011 23094 części, 

25. Jakubow Alina, Dziurdziak Wiesława i Szczypiński Wiesław - współużytkownicy 

wieczyści w 5497/ 123094 części. 



UZASADNIENIE 


Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaśminowa 1,3,5,7 w Makowie Mazowieckim w dniu 

20.1 2.2011 r. wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki o 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz o 

udzielenie bonifikaty w wysokości 99 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Nieruchomość wynueruona w uchwale jest zabudowana budynkami 

wielomieszkaniowyrru. Prawo użytkowania wieczystego na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 

ustanowione zostało przed 13 października 2005 roku . 

W myśl obowiązującego art. l ust. 2 pkt l ustawy o przekształceniu prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomośc i z żądaniem przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomośc i mogą występować osoby 

fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej 

obejmuje prawo użytkowania wieczystego na dzień wejścia w życie ustawy o przekształceniu 

prawa użytkowania w prawo własności tj. na dz ień 13 października 2005 r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 7 organ właściwy do wydania decyzji - Bumustrz Miasta Maków 

Mazowiecki może udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie w odniesieniu do 

nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego - Miasto Maków 

Mazowiecki - za zgodą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 

Ponieważ ustawodawca dopuścił możliwość udzielenia bonifikaty osobom fizycznym i 

prawnym będących właścicielami lokali , których udział w nieruchomośc i wspólnej obejmuje 

prawo użytkowania wieczystego należało wystąpić do Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim o wyrażenie zgody na udzielenia bonifikaty od ustalonej opłaty za 

przekształcenie . 

Biorąc pod uwagę wprowadzone rozwiązania dla osób fizycznych i prawnych będących 

właścicielami lokali, których udział w nieruchomośc i wspólnej obejmuje prawo użytkowan ia 

wieczystego proponuje się przyznanie 99 % bonifikaty od ustalonej opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powołanej na wstępie nieruchomości 

gruntowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaśminowa 1,3,5,7 w Makowie Mazowieckim. 

~~'ĘPC \ [l'r {\\lSTRZA 
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UCHWALA NR XV/ 102/2012 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 l u tego 2012 roku 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 68 ust. I pkt 7, ust. 1b ustawy z dnia 
2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 20 lOr. Nr 102, poz. 65 1 ze zm.) 
uchwala s i ę, co następuje ; 

§ l. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % ceny nieruchomości 

ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z udz iałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, 
nie służących wyłącmie do użytku właścicieli lokali i sprzedażą lub oddaniem we 
współużytkowanie wieczyste taki ego samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego 
korzystania z lokalu wymienionego w załączniku do uchwały. 

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § I udziela s i ę pod warunkiem, i ż najemca nie zalega z 
należnośc iami z tytułu czynszu oraz opłat niezal eżnych z tytułu najmu lokalu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia . 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabielski 



ZalącznikdoUchwalyNr XV/102/201 2 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 l utego 2012 roku 

l) 	 lokal mieszkalny Nr 18 o pow. 28,00 m2 położony w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Poprzecznej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 
stanowiącego działkę Nr 889 o pow. 621 m2 na rzecz najemcy, 



UZASADNIENIE 

W związku z uchwałą Nr XXXlX/248/2009 I' Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia I października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne dopuszczalne jest zastosowanie boni fi katy 

przy sprzedaży lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 68 ust. I pkt 7 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami . przy sprzedaży nieruchomośc i na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego 

wartość nieruchomości ustalona jest zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych zasad wyceny nieruchomośc i oraz zasad i trybu sporządzania operatu 

szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy dokonał w mies iącu lutym 2012 r. wyceny 

nieruchomośc i będącej przedmiotem postępowania na kwotę 63.2 10,00 zł. 

Bi orąc pod uwagę wprowadzone rozwiązania dla najemców lokali mieszkalnych proponuje się 

udzielenie bonifikaty w wysokości 90% ce'Y nieruchomośc i przy sprzedaży lokalu 

mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń , nie 

służących wyłączn ie do użytku właścicie li lokali i sprzedażą lub oddaniem we 

współużytkowanie wieczyste takiego samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego 

korzystania z lokalu. 

Proponuje s ię również by cena lokalu ustalona zgodnie z § I tej uchwały mogła być na wniosek 

nabywcy rozJożona na raty na czas nie dłuższy ni ż 5 lat, a pierwsza rata w wysokości 50 % ceny 

winna być wplacona przed zawarciem umowy przenoszącej własność. 
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UCHWALA NR XV/ 103/201 2 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 lu tego 2012 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie 
Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200 l r. Nr 142 poz .1591 z późno zm.), Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ l. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim 
oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 694/1 o pow. 68 m2 

§ 2. Zobowiązanie o którym mowa w § I zostanie pokryte z dochodów własnych Miasta na 
rok 2012 ze sprzedaży mienia komunalnego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż. Waldemar Zabielski 

H 
<-;'Z :'C7lb"d .Y ,i.' .. ; 

Nr OJ 05-697 



Uzasadnienie 

W związku z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętej pod 

drogę niezbędne jest nabycie własności działki położonej w Makowie 

Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 694/1 o pow. 68 m2 

Zgodnie z art.t8 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) organem właściwym 

do wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości jest Rada Miejska. 



Załącznik Nr ......19.............. 
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Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 


Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii 

w Makowie Mazowieckim w 2011r. 


Luty 

W Zespole Szkół Nr 2 została zorganizowana" Wywiadówka profilaktyczna" przeznaczona 

dla rodziców uczniów klas 1-3 . Miała charakter edukacyjny i składała się wykładu 


konsultacji indywidualnych dla zainteresowanych rodziców. 

Wykonawcą był Ośrodek Edukacji Społecznej i Profilaktyki" ARKA" z Ciechanowa. 


Manec 

W Miejskim Domu Kultury został zorganizowany koncert rokowy o charakterze 
profilaktycznym pt." Życie na niby" w wykonaniu Jacka Musiatowicza. Wykonawca 
przestrzegał młodzież przed zgubnym wpływem używek. Realizatorem była Scena ARS 
Marketing z Krakowa. 

Kwiecień 

Kampania profilaktyczna pt." Zachowaj Trzeźwy Umysł " przeznaczona dla uczniów 
Zespołu Szkół Nr l i Nr 2 zawierała treści edukacyjne , a także oferowała 
liczne konkursy dotyczące profilaktyki uzależnień , a także zdrowego stylu życia. Nagrody 
dla laureatów konkursów ufundowane zostały przez organizatora , tj. "Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Radiowych i Telewizyjnych "w Poznaniu oraz Miejską Komisję ds. 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim. 

Maj 

l. W Zespole Szkól Nr l i Nr 2 został przeprowadzony program edukacyjno - profilaktyczny 
dotyczący problemu przemocy rówieśniczej pt. " Nie dręcz mnie" dla klas 4-6 

2.W klasach 1-3 Zespołu Szkół Nr l został zrealizowany program profilaktyczno 
edukacyjny pt." Malinowy zawrót głowy" . 



3.Program profilaktyczny" Lustro " został przeprowadzony w klasach 4-6 
Zespołu Szkól Nr 2 

Programy zostały zrealizowane przez Scenę Teatralną KURTYNA z Krakowa 

Listopad 

I.Program "Debata" zrealizowany w trzecich klasach gimnazjalnych w Zespole Szkół 

Nr l oraz Nr 2. Program przekazywał wiedzę na temat substancji uzależniających. 
Realizatorem był Ośrodek Edukacji Społecznej i Profilaktyki "ARKA" z Ciechanowa. 

2.W Zespole Szkół Nr I i Nr 2 zrealizowano warsztaty (6 edycji) pt." Kopalnia 

skarbów". Warsztaty były przeznaczone dla klas gimnazjalnych. Dla klas 4-6 Szkół 


Podstawowych przeprowadzono warsztaty pt." Poszukiwacze" ( 4 edycje) . 

Warsztaty zajmowały się problemem Korzystania ze środków zmieniających świadomość. 


Realizatorem było Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. 


3.Warsztaty pt." Potrafię odmówić" zostały przeprowadzone dla uczniów Gimnazjum 

Zespołu Szkół Nr I i Nr 2 . Dotyczyły uzależnienia od alkoholu i narkotyków. 

Dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr I i Nr 2 zostały zorganizowane warsztaty pt." Trudny 

uczeń ". 

Realizatorem warsztatów było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. 


Grudzień 

W Zespole Szkół Nr I został przeprowadzony program profilaktyczno - edukacyjny pt." 
Szanuj zdrowie - Ratuj życie". Program Zajmował się problemami zdrowotnymi 
wynikającymi z korzystania ze środków zmieniających świadomość i był połączony z nauką 
udzielania pierwszej pomocy. Był realizowany w Gimnazjum. Wykonawcą było Centrum 
Profilaktyki i Edukacji " PROFED " z Krakowa. 

Świetlica Socjoterapeutyczna 

W ciągu całego roku 2011 miała miejsce współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , w ramach której zostały zakupione: pomoce 
dydaktyczne, edukacyjne, sprzęty użytkowe dla dzieci, żywność przeznaczona na 
podwieczorki dla dzieci oraz na spotkania okolicznościowe . Były pokrywane częściowe 
koszty utrzymania Świetlicy ( olej opałowy, woda, energia elektryczna ). Realizowane były 
także zajęcia terapeutyczno -wychowawcze. Dzieci wraz z opiekunami przygotowywały 



występy okolicznościowe - np. " Opowieść wigilijna ". W okresie wakacji grupa dzieci ze 
Świetlicy wyjechała na dziesięciodniowy turnus w góry do miejscowości Ząb ki Zakopanego. 

Wspólpraca z pedagogami szkolnymi 

Pedagodzy szkolni byli realizatorami programu pl. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" w obydwu 
Zespołach Szkól. Zostały i~ p:zekazane mat~riały d.o prowadzenia ~ajęć profilaktyc~ny~h . 
Współpraca dotyczyła rowmeż problemow dZIeCI uczęszczających do SWlethcy 
Socjoterapeutycznej. Organizowane były spotkania konsultacyjne w celu omawiania 
programów profialaktycznych realizowanych w Szkołach. Na podstawie pojawiających się 
problemów na terenie Szkół opracowywano propozycji na kolejny rok. 

Poradnia Rodzinna 

W ramach współpracy przekazano 5.000,00 zł na realizację zadań zleconych (zajęcia 
profilaktyczne w szkołach, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli , szkolenia dla pracowników 
socjalnych). W ramach współpracy Miejski Koordynator ds. Profilaktyki Uzależnień jeden 
dzień w tygodniu w Poradni zajmuje się rozwiązywaniem problemów dotyczących przemocy 
w rodzinie oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne z pacjentami placówki. Zadaniem 
podstawowym Poradni jest praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi od alkoholu i 
narkotyków. W ciągu roku 2011 skorzystało z usług Poradni 814 osób z powiatu 
makowskiego, udzielono im 2084 porad. Z terenu miasta Makowa Mazowieckiego 
skorzystało z usług Poradni 368 osób i udzielono im 846 porad. W ciągu 2011 roku Poradnia 
Rodzinna była współrealizatorem programu powiatowego pl. " Maków Mazowiecki 
uwolnijmy od patologii". 

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W ciągu całego roku organizowano posiedzenia Komisji w związku z kierowaniem osób 
uzależnionych na leczenie w placówkach odwykowych ( na wniosek rodziny, Komendy 
Powiatowej Policji, MOPS). W 2011 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji, podczas których 
rozpatrywano 5-7 spraw na jednym posiedzeniu. W ciągu roku odbywały się kontrole w 
punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta . Sprawdzano przestrzeganie 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ważność zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. W 2011 r. skierowano 11 wniosków do Sądu Rejonowego w Przasnyszu o 
nakaz leczenia. Komisja zajmowała się także pomocą w sytuacjach kryzysowych 
dotyczących przemocy w rodzinach. Przez cały rok Komisja współpracowała z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

i 



Współpraca z Komendą Powiatową Policji. 

Policja skierowała w ciągu roku 6 wniosków do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Komenda Powiatowa Policji udzielała pomocy w dowożeniu 
osób na badanie do wyznaczonych biegłych sądowych. 

Letni wypoczynek dzieci 

Miejska komisja przeznaczyła 26 166,67 zł na letni wypoczynek. Dzieci ze świetlicy 
Socjoterapeutycznej pojechały do miejscowości Ząb ki Zakopanego. Natomiast dzieci 
niepełnosprawne wywodzące się z rodzin, w których występuje problem alkoholowy na 
turnus rehabilitacyjny do Jastarni. Ponadto w Świetlicy Socjoterapeutycznej w sierpniu 
odbywały się zajęcia dla dzieci wypoczywających w miejscu zamieszkania. Został 
dofinansowany pobyt dzieci z na obozie ZHP. 

Punkt konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzałeżnień 

W ciągu roku do Punktu zgłosiło się 71 osób, niektóre z nich kontaktowały się kilkakrotnie, 
w tym 9 osób w sprawach przemocy w rodzinie. Do Punktu zostały zakupione materiały 
edukacyjne. 

Całkowity koszt Programu wyniósł: 125 556,46 zł - sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści sześć groszy. 

Poszcze~ólne dzialy: 
Pneciwdtialanie lIurkomallii: 
programy profilaktyczne 7.480,00 zł 

Utrzymanie Poradni Rodzinnej 5.000,00 zl 

Rozwiązywanie problemów alkoholowych: 
Swietlica Socjoterapeutyczna 25. 873,66 zl 

programy profilaktyczne (zakup materialów) 4.547,17 zł 

programy i spektakle profi laktyczne 5.748,64 zl 

akcja letnia 26.16 1,00 zl 

wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 40. 290,87 zl 

posiedzenia Komisji 5.821,20 zl 

inne (szkolenia, delegacje, zwrot kosztów podróży dla osób podejmujących leczenie 
stacjonarne, koszty przesylki materialów) 

482,20 zl 



koszty postępowania sądowego 

Razem: 

4.151 ,72 zł 

125. 556,46 zł 

Sporządzi la:1iJagaLawrenz 

plW.Z
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Maków Mazowiecki, 17.02.2012 r. 

INFORMACJA Z REALIZACJI WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 

W okresie tegorocznych ferii szkolnych (16 - 27.01.2012 r.), podczas organizowanych 

zajęć, dzieci i młodzież była pod opieką 3 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 w Makowie 

Mazowieckim, instruktorów Miejskiego Domu Kultury, opiekunów Związku Harcerstwa 

Polskiego oraz pracowników Miejskiego Ośrodka PQmo.cy Społecznej. 

Miejski Dom Kultury zorganizował dla uczestników: 

~ gry i zabawy świetlicowe 

~ naukę gry na gitarze 

~ zajęcia taneczne z tańca towarzyskiego 

~ wyjazd do Warszawy na basen, lodowisko, kręgle i hulakula 

~ zabawy na śniegu przy ognisku w Parku Sapera 

~ przedstawienie bajki "Koziołek Niematołek" 

~ spotkanie filmowe dla młodzieży 

~ spotkanie filmowe dla dzieci 

~ Zajęcia ruchowe na śniegu w gospodarst~ie agroturystycznym w Makowicy oraz jazdę 

konna 

~ Bal karnawałowy dla dzieci 

~ Konkurs tańca Freestyle o puchar Burmistrza Miasta 

~ Projekcję filmu "Smerfy:' : . ' I· .'. ł , ".1. 

~ Projekcję filmu "Iisty·do M" 

~ Projekcję filmu " Pokaż kotku co masz w środku" 

~ Naukę gry na instrumentach zrealizowana przez Miejską Orkiestrę Dętą 

Zespół szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim przeprowadził : 

~ Turniej tenisa stołowego 

~ Konkurs plastyczny "Zima w moim mieście" 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWlE MAZOWIECKIM W 2011 ROKU 


Rada Miejska w Makowie Mazowieckim do końca 2011 roku obradowała na 10 
posiedzeniach, w tym na jednej sesji nadzwyczajnej i jednej uroczystej z okazji obchodów 
Dni Makowa. Na sesjach przyjęto 74 uchwały. Do najważniejszych możemy zaliczyć: 
- uchwalenie budżetu miasta na 2012 rok, 
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2012 - 2034, 
- przyjęcie planu pracy Rady na 2012 rok, 

uchwalenie miejskiego programu profilaktyki l rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok, 

• 
- przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi, 

- wybór ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu i Sądzie Okręgowym 
w Ostrołęce, 

- uchwalenie strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011
2018 i programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2011-2016, 

- podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania 
przestrzennego 

- udzielenie pomocy finansowej powiatowi makowskiemu i przekazania środków 
finansowych dla policji. 

Kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie miasta i zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta celem realizacji zadań ustawowych miasta. Żadna z uchwał podjętych 
przez Radę Miejską nie została uchylona przez Nadzór Prawny Wojewody 
Mazowieckiego. 

• Radni pełnili dyżury, przyjmując mieszkańców naszego miasta. Odbywały się 

również cotygodniowe dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki 

organizacyjne, sprawozdania i informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej 
i terminy dyżurów radnych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Waldemar Zabielski 
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Sprawozdanie z dzialalności 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2011 rok 

Komisja Rewizyjna w 20 II roku działała na podstawie zatwierdzonego przez 

Radę Miejską planu pracy, odbyły się 3 posiedzenia, które dotyczyły : 

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki, 

- opiniowania projektu uchwały budżetowej na 2012 rok, 

- opiniowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2012 - 2034. 

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń komisji 

znajdujących s ię w biurze Rady Miejskiej. 

Przewodniczący omisji Rewizyjnej 

zuciński 
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Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2011 rok 


Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego w 

2011 roku pracowała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu 

pracy. 

W CiągU roku odbyło Się 9 posiedzeń, które dotyczyły zagadnień 

związanych z gospodarką finansową miasta w zakresie wydatków i dochodów w 

ujęciu zarówno bieżącym jak i długofalowym. 

Szczegółowe informacje zawal1e są w protokołach z posiedzeń roboczych 

znajdujących się w biurze Rady Miejskiej. 

Przewodniczący K~iSji Budżetu (...) 

Dariusz Mi'!JikOWSki 
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Sprawozdanie z działalności z dnia "p"@;"C??,...~g. ;r. :" " 
Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 

Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2011 rok 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej w 

2011 roku dzia lała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Odbyło 

się 10 posiedzeń Komisji na zaplanowanych 8. 

Tematyką posiedzel'l Komisji były następujące kwestie: 

- oświatowe (m. in. przygotowanie szkół do przyjęcia sześciolatków i przedszkoli do 

wypełnienia obowiązku szkolnego pięciolatków, indywidualne programy edukacyjno 

terapeutyczne obowiązujące w szkołach i przedszkolach, racjonalizacja kosztów 

funkcjonowania oświaty w nowych warunkach ekonomicznych), 

opieki społecznej (m. in. rola Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako ważnego 

podmiotu w zakresie przeciwdzia łania patologiom społecznym, aktywizacja zawodowa w 

projekcie "Aktywna Kobieta", działalność świetlicy socjoterapeutycznej, przejęcie 

niektórych zadań z zakresu administracj i publicznej), 

- kultury (m. in. różne aspekty działań MDK jako inicjatora koordynatora działań w 

zakresie tatka, tea tru oraz organizacji Dni Makowa), 

- kultury fizycznej i sportu (m. in. osiągnięcia klubów sportowych i dotacje w ramach 

otwartego konkursu ofert na rea lizowanie niektórych zadań publicznych oraz problem 

infrastruktury sportowej szkół i miasta), 

- walki z patologiami społecznymi, takimi jak alkoholizm, narkomania, przemoc i 

wykluczenie społeczne w ramach miejskich programów profilaktycznych zatwierdzonych 

przez Radę Miejską . 

Komisja zorganizowała ponadto spotkania konsultacyjne: 

- ze środowiskiem plastyków (dorobek artystyczny 3 plenerów malarskich odbytych w 

Makowie Mazowieckim), 

- kapelmistrzem orkiestry w sprawie funkcjonowania przy MDK orkiestry dętej , 

- trenerami i działaczami jako reprezentantami środowiska sportu (opiniowanie zasadności 

budowy boiska wielofunkcyjnego Orlik jako zadania w budżecie miasta na 2012 rok), 

organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie miasta Makowa 

Mazowieckiego. 

Tematyczne protokoły znajdują się w Biurze Rady. 
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Sprawozdanie z działalności 


Komisji Polityki Regionalnej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2011 rok 


Komisja Polityki Regionalnej w 2011 roku działała na podstawie 

zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Główną tematyką posiedzeń 

Komisji była realizacja zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym naszego 

miasta, utrzymanie porządku i czystości na jego terenie oraz poprawą stanu 

jego bezpieczeństwa. Komisja zajmowała się również bieżącymi sprawami 

związanymi z funkcjonowaniem Rady Miejskiej . Założone zadania zostały w 

pełni zrealizowane. Odbyło się 9 posiedzeń na zaplanowanych 8. 

Wszystkie protokoły z posiedzeI'l Komisji są dostępne w biurze Rady 

Miejskiej. 

Przewodniczący Komisji 
Polityki RegiOna2tnej 
~.--

R~i~ ,ki 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok. 


LUTY 
l . Przyj ęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 20 12 rok. 
2. Sprawy bieżące . 

KWIECIEŃ l. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta. 
2.S prawy bieżące. 

l. Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na obchody Dni 
Makowa. 

2. Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na remonty w 
placówkach oświatowo· wychowawczych. 

3. Sprawy bieżące. 

CZERWIEC 
l. Zapoznanie s ię z opiniąRegionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wykonania budżetu za rok 20 II . 
2. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 20 11 rok 
3. Opracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Maków Mazowiecki. 
4. Sprawy bieżące . 

WRZESIEŃ 
l. Analiza informacji z reali zacji budżetu Miasta za I pólrocze 20 12 1'. 

2. Sprawy bieżące. 

LISTOPAD 
l. Analiza projektu budżetu Miasta na 20 13 rok. 
2. Sprawy bi eżące. 

GRUDZIEŃ 
l. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok. 
2. Sprawy bieżące. 

UWAGA! Plan pracy Komisji Rewi zyjnej może zostać zweryfikowany poprzez wnioski 
napływające od Rady Miej skiej , Przewodniczącego Rady i radnych. Ewentualne kontrole 
jednostek podległych Miastu zostaną przeprowadzone na wniosek Rady Miejskiej. 

Przewodniczący omisji Rewizyjnej 

Tadeusz S zuciński 
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Plan pracy 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok. 

LUTY: 
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 20 12 rok. 
2. Opiniowanie projektów uchwal. 
3. Sprawy różne. 

KWIECIEŃ: 
l. 	 Analiza informacji z działalności jednostek budżetowych miasta za rok 

2011. 
2. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
3. 	 Sprawy różne. 

MAJ: 	 • 
I. 	 Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I kwartał 2012 r. 
2. 	 Analiza zaległośc i podatkowych wobec Miasta i udzielonych ulg oraz 

umorzeó za rok 2011 i I kwartał roku 20 12. 
3. 	 Analiza założeó gospodarki remontowej w placówkach szkolno

wychowawczych. 
4. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
5. 	 Sprawy różne . 

CZERWIEC: 
I. 	 Analiza projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu za rok 2011 i 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
2. 	 Analiza informacji z działalności spółek prawa handlowego: JUMA, TBS 

i MPUK Sp. z 0.0. 

3. 	 Sprawy różne. 

WRZESIEŃ: 
1. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I półrocze 201 2 r. 
2. Analiza terminowości i stopnia regulowania zobowiązaó oraz 

egzekwowanie należnośc i za I półrocze 20) 2 r. 
3. Analiza zaległośc i podatkowych wobec Miasta. 
4. Przegląd i analiza zwolnieó oraz umorzeó podatkowych w I pólroczu 2012 r. 
5. Opiniowanie projektów uchwal. 
6. Sprawy różne. 

LISTOPAD: 
I. 	 Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za trzy kwartały 2012 roku. 
2. 	 Analiza projektów budżetu Miasta na 2013 rok. 
3. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
4. 	 Sprawy różne. 



GRUDZIEŃ: 
1. 	 Zaopiniowanie budżetu Miasta na 20 13 rok z uwzględnieniem wniosków 

Komisji Rady. 
2. 	 Analiza stawek podatków lokalnych na 20 13 r. 
3. 	 Opiniowanie projektów uchwal. 
4. 	 Sprawy różne. 

Przewodniczący K isji Budżetu ( ... ) 

Dariusz M ikowski 
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Plan pracy 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kułtury i Kultury Fizycznej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2012 rok 


STYCZEŃ: l. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2012 rok. 
2. Organizacja akcji" Zima 2012". 

LUTY: l. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2012 rok. 
2. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego 

dzieci i młodzieży. 
3. Przyjęcie sprawozdania z Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2011 rok. 

MARZEC: 	 Oświata wobec nowych wyzwań i zagrożeń - organizacja 
i funkcjonowanie szkół i przedszkoli w Makowie 
Mazowieckim. 

KWIECIEŃ: 
l. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych 

Miasta za 20 11 rok. 
2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami pożytku publicznego działającymi na 
terenie miasta Makowa Mazowieckiego. 

MAJ: l. Organizacja obchodów Dni Makowa Mazowieckiego. 
2. Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za zasługi 

dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 
3. Przygotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Przygotowanie do remontów w placówkach oświatowo 

wychowawczych. 

CZERWIEC: I.Opiniowanie uchwały w sprawie wykonania budżetu Miasta 
za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta. 

2. Obchody Dni Makowa. 



WRZESIEŃ: l. Informacja z realizacji wypoczynku letniego. 
2. Opiniowanie informacji z realizacji budżetu Miasta za 

I półrocze 2012 roku. 
3. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek 

oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. 
4. Przyjęcie informacji na temat osiągnięć w dziedzinie 

oświaty i sportu uzyskanych przez uczniów szkół 
prowadzonych przez Miasto. 

LISTOPAD: l. Przyjęcie programu współpracy Miasta Makowa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 
rok. 

2. Opiniowane projektu budżetu Miasta na 2013 rok. 

GRUDZIEŃ: l. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2013 rok. 
2. Opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. 
3. Opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. 
4. Realizacja Programu współpracy z organizacjami poza

rządowymi oraz niektórymi innymi podmiotami. 

p,,"wOdni'Z#Y I{o ilji O' i,ty ( ... ~ 

And~OZ ltfJ 
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PLAN PRACY • dnia ...P'~;g3,.<i!:9:!P.:!".~..., 
KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
NA ROK 20/2 

Lp. Termin 
realizacji 

Tematyka 

l. Luty l. Opracowanie planu pracy Komisji. 
2. Opiniowanie taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 
2. Kwieciell l . Przyjęcie informacji z dzialalnościjednostek budżetowych Miasta 

za rok 20J l. 
2. Analiza działania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 

Międzygminnych. 

3. Omówienie informacji w sprawie przygotowania Miasta do 
wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

3. Maj l . Omówienie informacji o przygotowaniach do Dni Makowa 
2. Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki" Za zasługi dła MiaSla 

Makowa " 
3. Analiza wykonania uchwały " Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki " oraz analiza 
problemowa bezpieczeństwa w mieście. 

4. Czerwiec l. Omówienie sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Miasta za 
rok 2011. 

2. Przygotowanie do uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 
obchodów Dni Makowa. 

3. Omówienie planu zaopatrzenia IV ciepło, energię ełektryczną i 
pałiwa gazowe Makowa Mazowieckiego. 

4. Omówienie wieloletniego programu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Miasta Maków Mazowiecki. 

5. Ana/iza informacji z działałności spółekprawa handlowego: 
JUMA, TBS i MPUK Sp. z 0.0. 

5. Wrzesieli Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za l półrocze 
2012 r. 

6. Listopad l. Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2013 r. 
2. Omówienie stanu zaawansowania zadml inwestycyjnych ujętych w 

p lanach na 2012 r. 
7. Gr/u/zieli Opiniowanie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków 

lokalnych na 2013 r. 


