
RADA MIEJSKA 

w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 

Maków Mazowiecki, 11 kwietnia 2012 roku 
WOR-II.0002.16.2012 

Pani/Pan 

O/o. 

ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makową Mazowieckiego zapraszam na 
XVI sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
19 kwietnia 2012 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem 
obrad: 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XV 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 uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Mazowieckim. 
6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publieznych 
Szkół Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. 

8. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. 

9. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim . 

10. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. 

11. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 1 w 
Makowie Mazowieckim. 

12. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 2 w 
Makowie Mazowieckim. 

13. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9. 

14. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
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przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki w 2012 roku". 

17. 	Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie 
Mazowieckim. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki na 2012 rok. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet 
radnym. 

21. Przyjęcie informacji z działalności Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 
Międzygminnych. 

22. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania Miasta do wypełniania 
obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
24. Zapytania i wolne wnioski. 
25. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

walde~/ski 



Protokół z XVI sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 19 kwietnia 2012 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego. 


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

Obrady XVI 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 Krzysztof Rutkowski, Janusz Zalewski oraz 
radna Elżbieta Michalska - nieobecni, usprawiedliwieni. 

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

Obrady XVI sesji trwały w czasie od godz. 10.00 do 13.00. 

Ad 	pkt 1. 

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad 
pkt 7 w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej Miasta 
Maków Mazowiecki ponieważ są opinie prawne, że rekomendacji udziela Burmistrz 
Miasta w związku z czym nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały przez Radę 
Miejską· 

Radca prawny Tomasz Wadyński wyjaśnił, że zasady udzielania rekomendacji budzą w 
kraju wiele wątpliwości i wiele samorządów podejmuje decyzję o udzieleniu 
rekomendacji przez Radę, natomiast po analizie materiału Centrum Opieki Społecznej 
w Toruniu gdzie autorzy opracowania sugerują, że rekomendacji ocenie udziela jej 
autor czyli rekomenduje pewne działania. Z uwagi na fakt, iż terminy w zakresie 
rekomendacji są zachowane do tematu należy wrócić na następnych obradach sesji co 
umożliwi rozstrzygnięcie wątpliwości kto rekomendacji udziela ponieważ przepis tego 
nie precyzuje . 

Przewodniczący RM odczytał porządek obrad XVI sesji. 

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

realizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
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5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Makowie Mazowieckim. 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych 
w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. 

8. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. 

9. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim. 

10. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. 

11. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 1 w 
Makowie Mazowieckim. 

12. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 2 w 
Makowie Mazowieckim. 

13. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9 . 

14. 	Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15. 

15. 	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki w 2012 roku". 

17. 	Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie 
Mazowieckim. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki na 2012 rok. 

20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet 
radnym. 

21. Przyjęcie informacji z działalności Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 
Międzygminnych. 

22. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania Miasta do wypełniania 
obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
24. Zapytania i wolne wnioski. 
25. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zmianę w porządku obrad poddał pod 
głosowanie: 

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

Zmiana została przyjęta. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie: 
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za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 2. 

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

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM przyjęcie protokołu z XV sesji poddał 
pod głosowanie: 

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

Protokół z XV 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. 

Ad pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych. 

Zapytań i interpelacji nie było. 

Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Makowie Mazowieckim. 

Przewodniczący Komisji Oświaty (... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że statut 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pochodzi z 2004 roku i od tamtego czasu 
ośrodkowi przybyło wiele nowych zadań do wykonania. Przypomniał, że zmiany w 
statucie dotyczą stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym, systemu pieczy 
zastępczej i wspieraniu rodziny związanej z wprowadzeniem asystenta rodziny, 
rodziny wspierającej i ośrodków wsparcia dziennego. Wyjaśnił, że wprowadzenie 
jednolitego tekstu statutu, który byłby przejrzysty i czytelny jest w pełni zasadne. 
Przedstawił pozytywną opinię komisji oświaty. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu 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 XVI/104/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, która 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na reali zację projektu systemowego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 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 XVI/10S/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu systemowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która 
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie usta lenia planu sieci pub licznych 
Szkół Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że utworzenie 
planu sieci publicznych Szkół Podstawowych oraz granic ich obwodów a następn ie 
utworzenie planu sieci publicznych Gimnazjum i granic ich obwodów i szereg 
pozostałych uchwał oświatowych znajdujących się w porządku obrad sesji dotyczą 
dwóch istotnych kwestii. Wyjaśnił, że pierwsza z nich dotyczy dopisania do obwodów 
szkolnych dodatkowych ulic, które powstały od czasu poprzednich uchwał Rady 
Miejskiej czyli od 2004 roku, natomiast druga dotyczy miejscowości. Na posiedzeniu 
komisji oświaty mówiono o tym, że należy działalność gminy w zakresie jej zadań 
własnych ogran i czyć do terytorium miasta i uporządkować stan prawny obwodów 
szkolnych usuwając z nich miejscowości znajdujące się w sąsiedztwie Makowa, z 
których na dojazdy miasto finansowało kwotę w wysokości 80.000,00 złotych. 
Wyjaśnił, że w sytuacji gdy dzieci z ościennych gmin stanowią 21 % całkowitej liczby 
dzieci w makowskich szkołach dochodzi do osłabiania argumentów w zakresie 
propozycji edukacyjnej i może prowadzić do zamknięcia jednej ze szkół w 
perspektywie kilku lat. Ustawa nie precyzuje kto ma wziąć do swojego obwodu dzieci z 
miejscowości w której nie ma szkoły, natomiast ustala, że w przypadku przejęcia 
dzieci przez szkołę na zasadzie porozumienia gmina przekazująca powinna 
współfinansować zadanie . Zaznaczył, że istotne jest podjęcie decyzji czy polityka 
społeczna ma być wzmacniana czy osłabiana przez zmniejszania liczby uczniów i klas. 
Komisja oświaty była podzielona ale większością głosów projekt uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany. 

Sekretarz Miasta Anna Leśnik poinformowała, że na poprzednich obradach sesji Rada 
Miejska podejmowała uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieści i w chwili 
przygotowywania projektów uchwał dotyczących obwodów uchwały nie były jeszcze 
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dlatego też nie 
zostały ujęte w obwodzie szkoły Nr 2. W chwili obecnej po ogłoszen i u uchwał 
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materiały przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej zawierają uzupełnienie 
obwodów o ulicę Szafirową i Wiosenną. 

Radny Jerzy Dąbrowski zauważył, że wystąpi podobna sytuacja na dzisiejszych 
obradach sesji z uwagi na podejmowanie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w 
mieście i możliwość dodania jej do obwodów szkolnych zaistnieje dopiero po 
ogłoszeniu aktu w Dzienniku Urzędowym . 

Radca prawny Tomasz Wadyński odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi 
wytłumaczył, że nadanie nazwy ulicy w mieście jest aktem prawa miejscowego 
wchodzi w życie po upływie 14 dn i od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Ireneusz Sobecki poinformował, że nie ma pełnej 
informacji dotyczącej motywów i zasad kierowania się przygotowujących projekty 
uchwał w sprawie zmian obwodów. Wyjaśnił, że w uzasadnieniu do uchwał, które dla 
wszystkich jest jednakowe, zapis dotyczący aktualizacji ulic o nowopowstałe jest w 
pełni słuszny, natomiast zapis dotyczący dostosowania granic obwodów do 
uregulowań prawnych oznacza funkcjonowanie szkół do chwili obecnej nie zgodnie z 
prawem. Wyraził opinię, że skoro od 2004 roku w zakresie ustawy oświatowej nie 
zaszły żadne zmiany, które akurat w tej chwili wymagałyby dokonania zmian w 
granicach obwodu, dlaczego we wcześniejszych latach nie dokonano tego typu 
uporządkowania. Wyjaśnił, że głównym aspektem w uchwałach jest aspekt 
oszczędnościowy w postaci kosztu dojazdu, który w skali roku wynosi 80.000,00 
złotych i przy założeniu, że do obu zespołów szkół nie przyjdzie tylko 15 dzieci spoza 
obwodu szkolnego, które przyszłyby bez podejmowania przedmiotowych uchwał, to 
jest to koszt równy kosztowi dowozu w wysokości 80.000,00 złotych. W takim 
przypadku oszczędność wydaje się być iluzoryczna z uwagi na brak subwencji 
oświatowej. Wyjaśnił, że przy założeniu, że z każdej klasy w każdej szkole odejdzie po 
dwoje dzieci to jest to równoznaczne z pomniejszeniem dochodów budżetowych, 
natomiast placówka w dalszym ciągu będzie ponosiła te same opłaty eksploatacyjne 
przy takim samym zatrudnieniu widać więc, że oszczędności będą jedynie pozorne. 
Rozpoczęty został proces długofalowych zmian w systemie oświaty, które wpłyną na 
odrzucanie dzieci od makowskich szkół oraz pozbawianie pracy nauczycieli. 
Poinformował, że w chwili obecnej na etapie tworzenia przez dyrektorów szkół arkuszy 
organizacyjnych dzieci spoza obwodów nie są w nich ujmowane z uwagi na 
oczekiwanie związane z podjęciem proponowanych uchwał. Podjęcie uchwały w 
sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach jest zasadne z uwagi na 
obowiązek uczęszczania do szkół sześciolatków i warto zwrócić uwagę na zakres 
funkcjonowania trzech przedszkoli w mieście. Podsumowując dodał, że zmiany w 
systemie oświaty w zakresie poszukiwania oszczędności odbędą się kosztem 
pracowników pracujących w jednostkach oświatowych. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że wprowadzone uchwały mają na 
celu dokonanie uporządkowania prawnego. W 2006 roku w Zespole Szkół Nr 1 było 
577 dzieci w chwili obecnej jest 409 i zatrudnien ie na przełomie tych lat mimo 
zmniejszenia się ilości dzieci zwiększyło się o dwa etaty. Wyjaśnił, że dokonywanie 
założeń, że nauczyciele stracą pracę jest przedwczesne. POinformował, że makowskie 
szkoły są otwarte dla dzieci spoza Makowa w sytuacji gdy to rodzic będzie o tym 
decydował a nie gmina lub wójt. Podczas przygotowywania projektów uchwał było 
wiele dylematów dotyczących obaw czy dzieci nie zaczną uczęszczać do innych szkół 
poza obwodem ale należy wziąć pod uwagę fakt, że miasto musi się rozwijać nie tylko 
w zakresie oświaty ale i infrastruktury. Wyraził zdanie, że podjęcie uchwał jest w pełni 
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zasadne. 

Radny Tadeusz Szczuciński poinformował, że liczba dzieci dojeżdżających do Zespołu 
Szkół Nr 1 wynosi 76 z miejscowości: Budzyno, Ulaski, Węgrzynowo, Obiecanowo, 
Popielarka, Zacisze Nowe i Młodzianowo, którzy to mają z budżetu miasta dopłacane 
średnio 76 złotych za bilet miesięcznie co skali roku daje 5.776,00 złotych. Z tych 
dzieci można by wybrać około 20 najbardziej ubogich i można sfinansować dojazdy z 
budżetu miasta. Zwrócił się do Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP Ireneusza 
Sobeckiego z zapytaniem co jest powodem, że obsługa i administracja masowo 
rezygnuje ze związków zawodowych. POinformował, że pracownicy obsługi i 
administracji nie widzi w prezesie żadnego wsparcia, ponieważ nigdy nie ujął się on za 
nimi. Zaznaczył, że szkoła bez obsługi i administracji nie ma racji bytu. Zauważył, że 
trwa polemika, iż zmiany granic obwodów mogą wpłynąć negatywnie na zatrudnienie 
nauczycieli a dlaczego nikt nie mówi nic o pracownikach administracji i obsługi. 

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Ireneusz Sobecki odpowiedział, że pracownicy 
administracji i obsługi rezygnują z członkowska w związkach zawodowych ponieważ są 
rozgoryczeni. POinformował, że wielokrotnie podejmował rozmowy z pracownikami 
obsługi i temat podwyżek dla pracowników wielokrotnie poruszał z Burmistrzem 
Miasta i radnymi na komisjach oświaty. Zaznaczył, że były prowadzone rozmowy z 
Burmistrzem Miasta i otrzymał obietnicę podwyżek w drugim kwartale roku w 
wysokości różnicy między zeszłorocznym a obecnym naj niższym wynagrodzeniem i w 
chwili obecnej naj prawdopodobniej do niej nie dojdzie. W związku z czym niezbędny 
będzie kolejny apel. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 11: 00 do 11: 10. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( .. . ) Andrzej Bronowicz poinformował, że każdy z 
radnych będzie musiał podjąć decyzję czy szukanie oszczędności w oświacie odbędzie 
się w danym zakresie, który może być problematyczny i może przynieść wiele szkód, 
może doprowadzić do skłócenie miasta z gminami i nie wiadomo jakie w przyszłości 
przyniesie skutki dla oświaty. Odniósł się do wypowiedzi radnego Tadeusza 
Szczucińskiego, który wspomniał o utworzeniu funduszu mającego na celu 
dofinansowanie dojazdów dzieciom z najbiedniejszych rodzin i w pełni tego typu 
inicjatywę poparł. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poinformował, że Prezes Oddziału Powiatowego 
ZNP Ireneusz Sobecki walczy jak lewo pracowników administracji i obsługi, natomiast 
temat ten jest na tyle złożony, że należy go odpowiednio przeanalizować ponieważ 
podwyżki nie zależą tylko od Burmistrza Miasta ale również od dyrektorów szkół i 
planów finansowych, które przedstawią. POinformował, że musi odbyć się jeszcze 
wiele rozmów i należy zacząć traktować oświatę bardziej przyjaźnie. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych 
w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. Przewodniczący RM projekt 
uchwały poddał pod głosowanie : 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/106/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającą uchwałę 
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w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkół Podstawowych w Makowie 
Mazowieckim oraz granic ich obwodów, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów w 
Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów. Przewodniczący RM projekt uchwały 
poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/l07/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz 

• granic ich obwodów, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu . 

Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 
Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 
Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim. Przewodniczący RM projekt 
uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/l08/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w 
Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im . Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim . Przewodniczący RM projekt uchwały poddał 
pod głosowan i e : 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/l09/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w 
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Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Radna Wiesława Gregorczyk zwróciła się z zapytaniem dlaczego niektóre nazwy ulic 
mają nazwę rozpoczynającą się od pierwszego imienia jak: Stanisława Moniuszki a 
niektóre są bez imienia jak: Kopernika, Kilińskiego. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że zawarte w uchwałach nazwy ulic 
są zgodne z wykazem . 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 11: 30 do 11: 35. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski po przerwie potwierdził, że nazwy ulic są zgodne z 
wykazem. 

Ad pkt 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 1 w 
Makowie Mazowieckim. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 1 w Makowie Mazowieckim. 
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/llO/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie założenia gimnazjum Nr 1 w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu. 

Ad pkt 12. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 2 w 
Makowie Mazowieckim. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie założenia gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim . 
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie : 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/111/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie założenia gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 

Ad pkt 13. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w 
Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9. 
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Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Makowie 
Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod 
głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/112/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Sportowej 9, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad pkt 14. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w 
Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Makowie 
Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15. Przewodniczący RM projekt uchwały 
poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów . 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/113/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała 
Pułaskiego 15, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad pkt 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz pOinformował, że w marcu 
bieżącego roku została znowelizowana ustawa oświatowa, która obniżyła obowiązek 
przedszkolny o dwa lata, co oznacza, że do szkoły sześciolatki pójdą w 2014 roku. 
Ustawa nałożyła na samorządy obowiązek zapewnienia pięciolatkom miejsc w 
przedszkolach ponieważ mogą one pójść w tym roku do szkoły ale nie muszą, 
natomiast sześciolatki mogą w przyszłym roku pójść do szkoły ale nie muszą ale 
miejsca w przedszkolach muszą dla nich być przygotowane. Zapewnienie miejsc dla 
pięcio - i sześciolatków może spowodować brak miejsc dla trzy - i czterolatków w 
związku z czym tworzy się oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych aby 
przyjąć jak największą liczbę dzieci. Przedstawił pozytywną opinię komisji oświaty . 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach 
Podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki. Przewodniczący RM 
projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/114/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 

Ad pkt 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2012 
roku". 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski poinformował, że 
na posiedzeniu komisji omawiano propozycję utworzenia w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych miejsca przechowania bezdomnych psów do chwili odbioru ich 
przez schronisko oraz zagadnienie czipowania psów. Przedstawił pozytywną opinię 
komisji. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski wyjaśnił, że komisja rekomendowała aby 
w przyszłorocznym programie opieki nad zwierzętami zapewnić i podjąć próbę 
oznakowania zwierząt czyli tzw. czipowania oraz aby wyegzekwować od Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych zapewnienie przechowania bezdomnych zwierząt 
do czasu odebrania ich przez schronisko. Działania takie umożliwią podjęcie 
natychmiastowych kroków odłowienia bezdomnego zwierzęcia bez oczekiwania na 
przyjazd schroniska. W ten sposób unika się sytuacji w której występuje zagrożenie, 
natomiast schronisko powiadamia, że może przyjechać dopiero za kilka dni. 
Zaznaczył, że niezwykle ważne jest aby tego typu ustalenia zostały uwzględnione przy 
projektowaniu budżetu na 2013 rok. 

Radny Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem jaki jest koszt utrzymania 
kilkudniowego pobytu zwierzęcia oraz czy nie zachodzi obawa, że w przypadku 
utworzenia miejsca przechowania zostaną podrzucane zwierzęta z całego powiatu co 
spowoduje wzrost kosztów utrzymania. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że wyłapywanie 
bezdomnych zwierząt powoduje zmniejszenie ich liczby, natomiast koszt utrzymania 
psa w schronisku wynosi 1.000,00 złotych . 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu w sprawie 
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku". 
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 XVI/115/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia 
"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku", która stanowi załącznik 
nr 15 do protokołu. 
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Ad pkt 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski przedstawił 

pozytywną opinię komisji. 

• 

Radny Jerzy Dąbrowski poinformował, że wnioskodawcami projektu uchwały są 

zarówno radni jak i Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej reprezentowane przez 
Prezesa Katarzynę alzacką. Wyjaśnił, że na posiedzeniu Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Makowskiej powstał pomysł uporządkowania terenów wokół oraz w budynku 
dawnej łaźni żydowskiej. Złożony wniosek jest elementem planu jaki inicjatorzy 
pomysłu chcą przedłożyć Burmistrzowi Miasta w celu uporządkowania wspomnianego 
terenu. Przedstawił informację na temat Admirała Hymana Georga Rickovera opisując 
go jako człowieka urodzonego w Makowie Mazowieckim, który w wieku lat 6 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zapisał się na kartach pamięci jako 
nazywany potocznie ojciec atomowej marynarki wojennej. Był osobą, która na trwałe 
wpisała się do historii marynarki wojennej nie tylko Stanów Zjednoczonych ale i 
innych krajów oraz był twórcą pierwszej łodzi podwodnej o systemie atomowym. 
Wyraził zdanie, że Admirała Hymana Georga Rickover jest osobą, którą Maków może 
się poszczycić i stanowi element promocji miasta zaznaczenie jej obecności na terenie 
miasta. Budynek po dawnej łaźni należał do gminy żydowskiej i w chwili obecnej jest 
w posiadaniu miasta, planowane jest aby w przyszłym roku Burmistrz Miasta starał się 
o pozyskanie środków zewnętrznych na adaptację, remont i renowację wspomnianego 
rejonu. Wyjaśnił, że nazwa ulicy zawarta we wniosku jest długa i mogłaby sprawiać 
mieszkańcom miasta problemy, wyjaśnił, że zgodnie z sugestią radnych można 
dokonać skrócenia nazwy do Admirała Rickovera i w pełni poparł wniosek. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( .. . ) Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że aby plan się udał 
to oprócz nadania nazwy ulicy i przekształcenia dotychczasowej siłowni w izbę pamięci 
należy uregulować stan prawny budynku. POinformował, że zostało wysłane pismo do 
Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego z propozycją aby odstąpiła od roszczeń 
wobec budynku w zamian za stworzenie izby pamięci o charakterze polsko 
żydowskim. 

Przewodniczący RM poddał wniosek Komisji Polityki Regionalnej w sprawie skrócenia 
nazwy ulicy do Admirała Rickovera pod głosowanie: 

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

Wniosek został przyjęty . 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu w sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście 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 XVI/116/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania 
nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 16 do 
protokołu . 
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Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 12:05 do 12:10. 

Ad pkt 18. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu w sprawie 
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 
lata 2012-2034. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/117/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012
2034, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad pkt 19. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 
2012 rok. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok. 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 XVI/118/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania 
zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 
18 do protokołu. 

Ad pkt 20. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie usta lenia zasad wypłaty diet 
radnym. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym. 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 głosam i "za" 
podjęła uchwałę Nr XVI/119/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę 
w sprawie usta lenia zasad wypłaty diet radnym, która stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu . 

Ad pkt 21. 
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Przyjęcie informacji z działalności Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 
Międzygminnych . 

Informacja została przyjęta. 

Ad pkt 22. 

Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania Miasta do wypełniania obowiązków 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Informacja została przyjęta. 

Ad pkt 23. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 

Zapytań i interpelacji nie było. 

Ad pkt 24. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Prezes Oddziału Powiatowego ZNP Ireneusz Sobecki zwrócił się z zapytaniem jakie 
będą dalsze losy podwyżek dla pracowników administracji i obsługi. Zaznaczył, że 
koszt podwyżek wyniósłby około 80.000,00 złotych. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjaśnił, że prowadzone były dyskusje, że 
pracownik z wieloletnim stażem pracy otrzymuje wynagrodzenie zbliżone do osób, 
które są zatrudnione po raz pierwszy i z uwagi na sprawiedliwość społeczną należałoby 
osobie z dłuższym stażem lat pracy dać podwyżkę w wysokości 200 złotych dla 
zarabiających 1.300,00 złotych i 150 złotych dla zarabiających 1.500,00 złotych. 
Wyjaśnił, że pracodawcą dla pracownika w szkole i przedszkolu jest dyrektor placówki, 
który w ramach posiadanych środków finansowych musiałby wygospodarować 
podwyżki dla pracowników ale nie zawsze jest to możliwe. Zaznaczył, że sprawa 
przyznawania podwyżek nie jest zupełnie zależna od Burmistrza Miasta ale również od 
innych czynników i warto w gronie radnych i dyrektorów prowadzić rozmowy, które 
doprowadzą do kompromisu. 

Radny Tadeusz Szczuciński wyraził słowa podziękowania dla Prezesa Oddziału 
Powiatowego ZNP Ireneusz Sobeckiego za wsparcie. Zauważył, że już wielokrotnie 
obiecywano podwyżki dla pracowników i z kwartału na kwartał temat jest odkładany 
co sprawia, że tegoroczne też najprawdopodobniej nie dojdą do skutku. Zwrócił się z 
prośbą do Burmistrza Miasta o przedstawienie radnym projektu zmian w budżecie 
zawierających przekazanie środków finansowych dla pracowników administracji i 
obsługi w ramach podwyżek, ponieważ istnieje duża szansa aprobaty tegoż 
zagadnienia przez radnych. 

Radny Dariusz Tyjewski zwrócił się z prośbą o przedstawienie informacji ze spotkania 
w którym uczestniczył Burmistrz Miasta a którego tematyka obejmowała zagadnienie 
ciepła w mieście. 
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Radny Andrzej Bronowicz zwrócił się z apelem o uprzątnięcie wysypiska śmieci w 
sąsiedztwie przejścia między ulicą Kościelną a turbiną. Zaznaczył, że w przededniu Dni 
Makowa i sezonu letniego należy dokonać uprzątnięcia terenu będącego główną trasą 
spacerów mieszkańców miasta . 

Radny Remigiusz Chrzanowski przypomniał, że mieszkańcom osiedla Grzanka było 
obiecane spotkanie mające na celu omówienie stanu ich ulic. 

Burmistrza Miasta Janusz Jankowski poinformował, że Miejskie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych wejdzie na wał w celu poprawy ścieżki spacerowej wzdłuż zalewu. 
Zabrane zostaną również karpy z Parku Sapera i po przekazaniu odpowiedniego 
zlecenie zaległa ziemia z terenu między Kościelną a turbiną zostanie zabrana. 
POinformował, że spotkanie z mieszkańcami Grzanka powinno zostać zorganizowane w 
przeciągu najbliższych dni i o terminie powiadomi. Odpowiedział, że sytuacja w 
zakresie ciepłownictwa wymaga kosztownych analiz, które przedstawią wszelkie 
niezwykle ważne kwestie w zakresie rozwiązań jakie należy podjąć. 

• 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski w odniesieniu do wypowiedzi radnego 
Remigiusz Chrzanowskiego i odpowiedzi Burmistrza Miasta w sprawie spotkania z 
mieszkańcami osiedla Grzanka poinformował, że na spotkaniu inwestycyjnym został 
wypracowany zakres podstawowych prac i powinno odbyć się nie jedno ale więcej 
spotkań z mieszkańcami którzy oczekują na inwestycje. 

Prezes Spółdzielni Lokatorsko Własnościowej "Jubilatka" Lech Gadomski 
poinformował, że z uwagi na to, iż spotkanie odbyło się w spółdzielni i na wniosek 
spółdzielni oraz jako współwłaściciel spółki JUMA czuje się zobligowany do zabrania 
głosu. Wyjaśnił, że spółka JUMA ma dwa wyjścia albo drastyczne podniesie cen ciepła 
albo fuzja z Miejskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych. W celu uniknięcia 

podwyżek cen ciepła należy uruchomić drugie źródło ciepła ponieważ kotłownia nie ma 
mocy a uruchomienie drugiego źródła w kosztach rozłoży się na większą ilość 
odbiorców co spowoduje mniejsze obciążenie finansowe dla mieszkańców. Połączenie 
dwóch spółek miejskich odciąży spółkę JUMA, która nie jest w stanie tak dużej 
inwestycji udźwignąć. Decyzja spółdzielni jest jednoznaczna i w pełni popiera fuzję 
spółek. Wyjaśnił, że w obecnej sytuacji jest wielu odbiorców którzy chcą podłączyć się 
do centralnego ogrzewania natomiast spółka nie posiada odpowiedniej mocy aby 
zagwarantować nowym odbiorcom ciepło. Poinformował, że Burmistrz Miasta na 
ostatnim spotkaniu wyraził zdanie, że działanie zmierzające do połączenia spółek jest 
nie do przyjęcia . 

Radca prawny Tomasz Wadyński wyjaśnił, ze w uchwale w sprawie uchwalenia statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej powinien znaleźć się zapis, że uchwała 
wchodzi w życie z dniem podjecie a nie po 14 dniach od dnia głoszenia w Dzienniku 
Urzędowym, ponieważ wynika to z ustaleń z nadzorem prawnym wojewody. 

Przewodniczący RM poprawkę w uchwale poddał pod głosowanie: 

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

Poprawka została przyjęta. 

Ad pkt 25. 
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Wobec zrealizowan ia porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski o godz. 13.00 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 

pro(okołowała przewodnicz~~~MiejSkiej 

Marfa. 0ojcińska
Podinspektor UM mgr inż . w~~abielski 
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Załącznik Nr ......1................. 
do Protokołu Nr . ~:-:-.I............ 
z dnia ....3.~.;Q! ;.~!:?:.~..... 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

N A XVI S E S J I R A D Y M I E J S K I E J 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

O D B Y T E J W D N I U 19 KWIETNIA 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 

9. Miecznikowski Dariusz 

10. Rutkowski Krzysztof 

11 . Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 

I /7 ,--,,-,lA..lx.-. .... ........ 



Załącznik Nr ...... ~............... . 

do Protokołu Nr ..f.~~.......... 
z dn.ia ..1.~ ;.9.!!. :.:Y.?.~d:.~.;

Lista osób zaproszonych na XVI 
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

w dniu 19 kwietnia 2012r. 

I. Deptuła Zbigniew 

2. Gójski Janusz 

3. Augustyniak Mirosław 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kolodziej ski Cezary 

6. Włoczkowska Teresa Jolanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Sawicki Zdzisław 

10. Łodygowski Cezary 

I l. Wilkowski Jan 

12. Piegutkowski Andrzej 

13. Sobecki Ireneusz 

14. Gisztarowicz Roman 

15. LemaIlski Witold 

16. Ciak Tadeusz 

l 7.Grabowski Roman 

I S.Prus Zbigniew 

Starosta Powiatu 
Makowskiego 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego ............... ..... .. . 


Przew. Rady Powiatu 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego ..........t;
.~ 

Prezes SM "Jubilatka" ... ..... ..... ..V,. ..... 

/ 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

Prezes Spółki "JUMA" 

NSZZ"Solidardność" 

NSZZ"Solidarność" 

Pracowników Oświaty 

Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP ... ~.~ .. .... 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

Komendant Powiatowy 1lIZ.~wJl~ 
Policji .......... ./.al...ł.(......... 


Komendant Powiatowy 

PaIlstwowej Straży Pożarnej .............................. . 


Prezes S-ni Zaop. i Zb. 


Dyrektor SP ZOZ 




19.Pilniakowska Lucyna 

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. Otłowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33 . Orzeł AIIDa 

34. Olzacka Katarzyna 

35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Al ina 

39. Kurek Katarzyna 

40. Redakcja Kuriera Makowskiego 

41. Redakcja wokół Ciechanowa 

Pm\stwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Prezes TBS 

Dyrektor MZOSziPOW 

Dyrektor Zespolu Szkól Nr I ........... ... ............ .. . 


Dyrektor Zespołu Szkól Nr 2 ........................... .. 


Dyrektor PS Nr l 

Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Czlonek 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 
- delegatura w Ostrołęce ...................... . 

Prezes PCK 

Tygodnik Ostrolęcki 

Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Makowski 
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42. Bartołd Anna 

43. Napiórkowska- CI1fistow Maria 

44. Rakowska- Krzyna Nina 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miej skim ...... .. .... .... .... .. . 

Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru, 

Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa 

i Planowania Przestrzennego 

w Urzędzie Miejskim 


Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej , 

Informatyki i Promocj i Miasta 

w Urzędzie Miejskim . . .............. ... .. .. 
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Zalącznik Nr .......:.2............. 
do Protokołu Nr ..6x,!.........• 
z dnia ...t.!~.:Q.y;.~&~.;.... 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 

W okresie od sesji w dniu 29 lutego 2012 roku do chwili obecnej: 

• 


• 


• 	 zajmowalem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta i Urzędu 

Miejskiego, 

• 	 wydałem między innymi następujące zarządzenia: 

w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu, 


w sprawie powołania Zespolu Samooceny, 


w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków 


Mazowiecki za 2011 r. , 


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 


bezprzetargowej stanowiącej mienie komunalne. 


Ponadto miedzy innymi: 

21 marca odbyło się cykliczne spotkanie Burmistrzów i Wójtów byłego województwa ostrołęckiego z 

Wojewodą Mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim . Podczas spotkania omówiono zasady 

współdzia lania administracji sa morządowej z administracją rządową w terenie, 

22 marca wziąłem udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozbudowy i Modernizacji Samodzie lnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów 

Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim oraz Podnoszenia Wiedzy Personelu 

Medycznego i Prowadzenia Dzialalności Profilaktycznej w zakresie Narkomanii i innych uzależnień, 

w dniu 22 marca uczestniczylem w VII Powiatowym Forum Edukacyjnym w hali sportowej Zespolu 

Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, 

28 marca wziąłem udział w posiedzeniu komitetu organizacyjnego do zorgan izowania 

i przeprowadzenia eliminacji powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które 

odbędą się 20 kwietnia 2012 r., 

31 marca brałem udział w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, 



na zaproszenie Wójta Gminy Czernice Borowe 30 marca wziąłem udział w spotkaniu 

z przedstawicielem PKP w sprawie przejęcia kolejki wąskotorowej przez samorządy, 

31 marca uczestniczyłem w I Turnieju Tenisa Stołowego o puchar Starosty i Burmistrza 

zorganizowanym przez ULKS Macovia działającym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie 

Skłodowskiej, 

5 kwietnia brałem udział w cokwartalnym spotkaniu Starosty Powiatu Makowskiego z Burmistrzami 

i Wójtami, podczas którego omawiano problemy związane z gospodarką odpadami, tegoroczne 

dożynki powiatowe oraz plany związane z pracami nad publikacją dotyczącą miejsc pamięci na 

terenie powiatu makowskiego, 

• w dniu 11 kwietnia wziąłem udział w posiedzeniu komisji Konsultacyjno Organizacyjnej Rady 

Miejskiej, gdzie omawiano porządek obrad dzisiejszej sesji, 

12 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej "Jubilatka". Tematyką 

spotkania było: zaopatrzenie w energię ciep lną mieszkańców Makowa Mazowieckiego oraz 

określenie strategii rozwoju Spółki Juma, 

w tym dniu wziąłem udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu dwóch klubów kolarskich 

działających na terenie miasta tj. Makowskiego Klubu Kolarzy i Makowskiego Stowarzyszenia 

Rowerzystów i Kolarzy. Wynikiem zebra nia było połączenie tych dwóch Klubów w jeden z nazwą 

Makowski Klub Kolarski "Olsh-Team". Prezesem Klubu został Pan Jerzy Zelman, 

w dniu 14 kwietnia uczestniczyłem w obradach Walnego Zebran ia Sprawozdawczego Rodzinnego 

Ogrodu" Metalowiec", 

14 kwietnia wspólnie ze Starostą Makowskim i Klubem Kickboxingu SEMIRAMIDA z Pułtuska 

zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Makowie Mazowieckim Mistrzostwa Polski Wschodniej w 

Kickboxingu. Areną walk była hala Sportowa przy ZS Nr 2. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 łutego 2012 roku Rada Miejska przyjęła następujące uchwały : 

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o 

wprowadzonych zmianach, 



• 

d UR 

• 
mgr 

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


Mazowieckim, 


w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Makowie Mazowieckim, 


w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 


prawo własności, 


w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, 


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości polożonej w Makowie Mazowieckim. 


Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

IASTA 



Zalącznik Nr ......... ~............. . 

do Prowkolu Nr ...?<.Y.!.......... 
UCHWAŁA NR XVIJl04J2012 z dnia .. .~.<;! : .Q.~L:9:0.~ :y.... .. 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym JOz.U. z 200I r. , Nr 
142, poz. 159 1 z późno zm.!, art. 110 ust. I ustawy z dnia 12 marca 2004(. o pomocy społecznej fOz.u. z 2009r., Nr 
175, poz. 1362, z późno zm.! oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych JOz.U. Nr 
157, poz. 1240 z późno zm.! uchwala si ę, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Wykonauie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXlI19J2004 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2004r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (zm. Uchwała 
Nr XXXVIl/224J2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia 
zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, uchwała Nr XVJ99J2012 
Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie 
Miej skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Mf~ 

wald7r~;~ielski 


• 
H 

Toma • yli~"j 
NrOl ·o ·697 
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Zalącznik Nr l do Uchwały Nr XVVl 04/20 12 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 201 2 r. 

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Rozdział l. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ l. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, zwany dalej Ośrodkiem, został 

utworzony uchwałą nr XUl48/90 Miejskiej Rady Narodowej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lutego 1990 roku 
jako jednostka budżetowa, której głównym zadaniem jest organizacja rÓŻnych form pomocy spo łecznej oraz 
koordynowanie działalności służb społecznych i op iekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
spo łecznej ( Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późno zm.). 

§ 2. Siedziba Ośrodka mieśc i s i ę w Makowie Mazowieckim, przy ul. Polnej I . 

§ 3. Obszarem działania Ośrodka jest obszar terytorialny miasta Maków Mazowiecki. 

Rozdział 2. 
ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

§ 4. Zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życ iowych osób i rodzin zamieszkałych na 
terenie miasta oraz umożliwienie im bytowania w wanll1kach odpowiadających godności człow ieka, zgodnych 
z celami i możliwośc iami pomocy społecznej; podej mowanie 
usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracj i ze środowi skiem . 

działań zamierzających do życiowego 

§ 5. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej , w tym zleco
Miej ską, jak i inne zadania określone i nalożone odrębnymi przepisami. 

ne przez Wojewodę oraz Radę 

§ 6. Rodzaj , forma i rozmiar świadczel! powiJmy być odpowiednie do okoliczności uzasadniaj ących udzielenie 
pomocy. 

§ 7. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeże li odpowiadają celom 
i mieszczą s i ę w możliwośc iach pomocy spolecznej . 

§ 8. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi , kośc iołami , zw iązkami wyznaniowymi, fundacjami, 
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie realizowanych zadań z pomocy 
społecznej . 

Rozdział 3. 
REALIZACJA ZADAŃ 

§ 9. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują: 

ł) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń ; 

2) pracę socjalną; 

3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej ; 

4) ana lizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 

5) realizację zdań wynikających z rozeznanych potrzeb spolecznych; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb; 

7) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń; 

8) przyznawanie i wypłacanie świadczeJ\ przewidzianych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 
prowadzenie działań wobec dlużn ików alimentacyjnych, tj. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych 

Id: B72464C6-FEFD-42C t ·B4E7-E 12F389C243 t. Podpisany Strona l 



i odbieranie oświadczeń majątkowych oraz przekazywanie informacji gospodarczej o dłużnikach 
alimentacyjnych; 

9) przyznawanie i wypłacan ie pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiów szkolnych. 

§ 10. Zadania realizowane przez pomoc spo leczną: 

I) zadania własne miasta o charakterze obowiązkowym: 

a) opracowanie i realizacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów spo łecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania probłemów alkoho lowych 
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka; 

b) sporządzanie bilansu potrzeb miasta z zakresu pomocy społecznej; 


c) udzielanie schronienia, zapewni anie posilku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 


d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 


e) przyznawanie i wypłacanie zasilków celowych; 


f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 


• 
losowego; 

g) przyznawanie i wypłacanie zas iłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

h) przyznawanie zasi łków celowych w formie biletu kredytowanego; 

i) opłacan ie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia 
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym i matką, ojcem lub rodzellstwem; 

j) praca socja lna; 

k) dożywianie dzieci; 

l) organizowanie i świadczenie usług op iekullczych, w tym specjalistycznych, w mIeJscu zamieszkania, 
z wyłączen iem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 


m) prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekUllczo - wychowawczych, wsparcia 


dziennego lub mieszkaniach chronionych; 

n) tworzenie miejskiego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; 

o) sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

p) kierowanie do domu pomocy spo łecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca miasta w tym domu; 

q) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji 
elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 


r) utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnianie środków na wynagrodzenia pracowników; 


s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ; 


t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 


2) zadania własne miasta: 

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych; 

b) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz 
pomocy w naturze; 

c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy spo łecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu miejskim 
oraz kierowanie do nich osób wymagaj ących opieki; 

d) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb miasta, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
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e) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 


f) tworzenie możliwośc i podnoszen ia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 


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


praca z rodziną przeżywającą trudności w wypelnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez: 

- zapewnienie rodzinie przeżywającej trudnośc i wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do 
specjalistycznego poradnictwa, 


- organizowanie szko l eń i tworzenie warunków do dzialania rodzin wspierających , 


- prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 


h) finansowanie: 

- kosztów szko leń dla rodzin wspierających , 

- podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

- kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa wart. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych przez rodziny wspierające; 

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

opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 

ośrodku preadopcyjnym; 

j) sporządzan ie sprawozdań rzeczowo - finansowych z zakresu wspierallla rodziny oraz przekazywanie ich 
właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym 
mowa wart. 187 uSl. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zas tępczej ; 

k) prowadzenie monitoringu sytuacj i dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, zamieszkalego na terenie gminy; 

I) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacj i, o której mowa wart. 193 ust. 8 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zas tępczej." 

3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych uslug opiekuńczych w mieJscu zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi ; 

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków zwiazanych z klęska żywiołową lub 
ekologiczną; 

c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę 
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego 
ubrania cudzoziemcom, o których mowa wart. 5a ustawy o pomocy społecznej; 

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania 
cudzoziemcom, którzy uzyska li zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ; 

g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 

Rozdział 4. 
ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ POMOC SPOŁECZNĄ 

§ H. l. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń, ich formę oraz postępowanie w sprawie świadczeń pomocy 
spo łecznej okreśła ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej . 

2. Szczegółowe zasady udziełania pomocy w formie świadczeń rodzinnych, ich formę oraz zasady 
postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych określ a ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 
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3. Szczegółowe zasady udzielania pomocy w formie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ich formę oraz 
zasady postępowania w sprawie funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentach okreś l a ustawa z dnia 
7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

4. Szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
stypendiów szkolnych określa ustawa z dnia 7 września 199 1 r. o systemie oświa ty. 

Rozdział 5. 

ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ 


§ 12. I . Stos unek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuj e Burmistrz Miasta. 

2. Burmistrz Miasta upoważnia Kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 
zadań objętych statutem. 

2a. Burmistrz Miasta na Wniosek Kierownika Ośrodka upoważnia pracownika Ośrodka do wydawania decyzji 
administracyjnych w zakresie zadań obj ętych statutem. 

3. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz 
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo łecznej . Ośrodek, wykonując zadania własne miasta w zakresie 
pomocy społecznej , kieruje s i ę ustaleniami Burmistrza Miasta. 

4. W celu realizacj i zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 'w strukturze 
orga nizacyjnej Ośrodka wyodrębnia s ię Dzia ł Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. 

5. Obsługę świadczeń, o których mowa w ust. 4, prowadzą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
urzędniczych . 

§ 13. I. Do zadań Kierownika Ośrodka na leży w szczególnośc i: 

l ) opracowanie i wprowadzanie regulaminu organizacyj nego wraz ze schematem organizacyjnym; 

2) przeprowadzanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy spo łecznej , 

opracowywanie planów potrzeb i niezbędnych wydatków; 

3) przygotowywanie rocznych sprawozdań z dz i a ła lnośc i Ośrodka oraz przedstawiani e potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej Radzie Miej skiej; 

4) wypłacanie przyznawanych świadczell ; 

5) koordynowanie dział a lnośc i wszystkich służb opiekuńczych ; 

6) koordynowanie pracy Ośrodka ; 

7) inicjowanie i nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami wyznaniowymi i społecznymi oraz 
zakładami pracy w celu realizacji wspólnych przeds ięwzięć z zakresu pomocy społecznej; 

8) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników Ośrodka zgodnie z planem etatów i limitem fUllduszu 
płac zgodnie z obowiązuj ącymi przepisami prawa pracy; 

9) gospodarka funduszem płac ; 

10) wydatkowanie środków finansowych na pomoc spo łeczną zgodnie z przyznanym budżetem; 

II ) wydatkowanie środków finansowych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny zgodnie z przyznanym 
budżetem; 

J2) przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych; 

13) sprawowanie nadzoru nad terminowym i obiektywnym wykonywaniem zad311 oraz rozpatrywanie skarg 
i wniosków. 

2. W sprawie funkcjonowania Ośrodka Kierownik wydaje zarządzen ia. 

Rozdzial6. 

PRACOWNICY SOCJALNI 


§ 14. Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnośc i miasta w stosunku 
l pracownik socjalny na 2 tysiące mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. 
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§ 15. 1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego 
w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoly zawodowej o specjalności praca socja lna lub ukończone 
studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków, pedagogika, politologia, psychologia, 
socjologia lub nauki o rodzinie. 

2. Pracownik socjalny posiadający dyplom jest uprawniony do samodzielnych działań w środowisku. 

3. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: 

a) praca socjalna; 

b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej 
oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczel\ ; 

c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakres ie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki 
tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie; 

d) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej syhl3cji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości 
rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe 

i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy; 

e) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej ; 

f) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie dzialań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych 

potrzeb życ iowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; 

g) współpraca i wspóldzialanie z innymi specjal istami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków 
negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa; 

h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie 
powołania instytucji świadczących uslugi służące poprawie sytuacj i takich osób i rodzin; 

i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych 
programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia; 

j) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. 

4. Pracownik socjalny przy wykonywaniu zadań jest obowiązany: 

a) kierować się zasadami etyki zawodowej; 

b) kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowallla ich godności l prawa do 
samostanowienia; 

c) przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę ; 

d) udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacj i o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach 
pomocy; 

e) zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku CZylUlości zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, 
chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny; 

t) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie . 

5. Pracownik socjalny korzysta z prawa pierwszeństwa przy wykonywaniu swoich zadań w urzędach , 

instytucjach i innych placówkach. Organy są obowiązane do udzielania pracownikowi socjalnemu pomocy 
w zakresie wykonywania tych cZylUlOści. 

6. Pracownikowi socja lnemu przysługuje och rona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. 

§ 16. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych. 

Rozdzial7. 
FINANSE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

§ 17. Pomoc społeczna finansowana jest ze środków: 

l) Miasta - przeznaczonych na realizację zadań własnych wraz z kosztami realizacj i; 
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2) Dotacji celowych z budżetu wojewody - przeznaczonych na realizacj ę zadań zleconych wraz z kosztami ich 
rea lizacj i; 

3) Przeznaczonych na te cele przez osoby fizyczne i prawne. 

§ 18. Ośrodek prowadzi dz iałalność woparciu o roczny plan finansowy zatwierdzony przez Burmistrza 
Miasta. 

§ 19. Obsługę finansowo - ks ięgową prowadzi dział ks ięgowości Ośrodka w porozumieniu ze Skarbnikiem 
Miasta, zgodnie z przepisami i według zasad stosowanych w rachunkowośc i budżetowej. 

Rozdzial8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


§ 20. Zmiana statutu następuj e w trybie przewidzianym dla jego ustanowien ia. 

§ 21. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres czynnośc i stanowisk określa Kierownik 
Ośrodka w formie regulaminu organizacyj nego. 
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Uzasadnienie 

Tekst jednolity Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim został 

uchwalony Uchwalą Nr XXII 19/2004 z dnia 9 grudnia 2004r. Przez kolejne lata dochodziły dodatkowe 
zadania do realizacji przez Ośrodek. Zadania te nanoszone były jako zmiany do Statutu. Z uwagi na 
zapewnienie przejrzystośc i tekstu Statutu i uczynienie go bardziej dostępnym dla potencjalnego odbiorcy, 
proponuję przyjęcie tekstu jednolitego. 

BURMIS 'RZ MIASTA 

m/{r ,Jrm sz .Jcmk wski 
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Zalącznik Nr ...... ?................ 

do Protokołu Nr .!.:':..'........... 


UCHWALA NR XVI/ I0S/2012 z dnia . ::!~;.9..~..!M.?~.:>. ....... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 201 2 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późn o zm.) uchwala s ię, co następuje : 

§ l. I. Rada Miej ska w Makowie Mazowieckim wyraża zgodę na rea lizację projektu systemowego pn. Aktywna 
kobieta przez Miej ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VU Promocja integracji spo/ecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałani e 7. 1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w 
latach 2012 - 2014. 

2. Wartość projektu w kolejnych latach wynosi: 2012 - 105.300,00 zł 2013 - 130.000,00 zł 2014 - 130.000,00 
zł , w tym: w ramach dotacji rozwojowej : 20ł2 - 94.242,00 zł 2013 - 116.350,00 zł 2014 - 11 6.350,00 zł , udział 

środków własnych gminy (10,50% od kwoty przyznanej dotacj i na rea lizację projektu systemowego): 2012 
11.058,00 zł 2013 - 13.650,00 zł 20ł4 - 13 .650,00 zł 

3. Upoważnia się kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim do złożenia 
wniosku O dofinansowanie i reali zację projektu, o którym mowa w § J ust. I uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 
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Uzasadnienie 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieck im w latach 20 12 - 20 14 zamierza aplikować 
o dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddz iałan i e 

7. 1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek należy złożyć 
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych łącznie z uchwałą Rady Miejskiej , wyrażającą 

zgodę na rea lizacj ę projektu. Projekt skierowany będzie do 45 kobiet (15 w każdym roku) długotrwale 
bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, zamieszkałych 
w mieśc ie Maków Mazowiecki. Rekrutacja odbędzie s i ę na podstawie analizy dokumentacji Ośrodka Pomocy 
Społecznej . Wybrane zostaną osoby, które wymagają intensywnej integracji i są gotowe do współpracy. 

Z beneficjentkami podpisane zostaną umowy - kontrakty socjalne, które okreś lą sposób współdziałania 
w aktywizacj i spo łeczno-zawodowej i edukacyjnej. Kobiety przez okres udziaht w projekcie otrzymają wsparcie 
finansowe, które będzie stanowiło wklad własny miasta. 

Dla 15 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano: 

- indywidualne diagnozy przeprowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa - indywidualny plan dla 
każdej kobiety w zakresie zastosowania instrumentów aktywnej integracji; 

- warsztaty kompetencji i umiejętnośc i społecznych z zakresu komunikacj i i autoprezentacji; 

- zajęcia ze stereotyp6w i dyskryminacji; 

- zajęcia z doradcą zawodowym; 

- zaj ęcia z psychologiem; 

- kursy zawodowe. 

Zakladane cele: 

- zdobycie umiejętnośc i spolecznych umożliw iających powr6t na rynek pracy, 

- zdobycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik komputerowo - in formacyjnych, 

- podniesienie świadomości kształcenia ustawicznego, 

- zwiększen i e motywacji do poszukiwania pracy i zaufania we własne siły i możliwości, 

- poprawa autoprezentacji, 

- podniesienie umiej ętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi, 

- zwiększenie odpowiedzialnośc i za własne decyzje, 

BURM STRZ MIASTA - wyjście z kręgu klientów pomocy spo łecznej . 
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Załącznik Nr ....J~................ 

do Protokołu Nr ..fo'IL......... 


UCHWALA NR XVII106/2012 z dnia .. .. Ą,(lP,t.ggd?:.?:.. 
RADY MIEJSKlEJ W MAKOWJE MAZOWIECKiM 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Szkól Podstawowych w Makowie 
Mazowieckim oraz granic ich obwodów 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. W uchwale Nr Vll 1/33/99 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie usta lenia planu sieci 
publicznych Szkół Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Województwa 
Mazowieck iego z 1999 r. Nr 3 1, poz. 949) wprowadza s i ę Ilastępujące zmiany: 

l ) w §I, w pkt l wyrazy "Bohaterów Armi i Radzieckiej" zastępuje się wyrazem "Sportowej", 

2) za łączniki Nr 1,2,3, 4 zastępuje s ię załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem 1 wrześn ia 20 12 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

W'Id~'k; 
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Zalącznik N [ l do Uchwaty Nr XVII I 06/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Makowie Mazowieckim 

• 


I) Adama Mickiewicza (od Nr 1 do nr 9), 


2) Adamowska, 


3) Armii Krajowej od skrzyżowan ia z ulicą Cmentarną do skrzyżowania z drogą krajową Nr 60, 


4) Brzozowa, 


5) Buźniczna, 


6) Chabrowa, 


7) Cicha, 


8) Cmentarna, 


9) Dolna, 

lO) Dunaj , 

II ) Franciszkańska, 

12) Fryderyka Chopina, 

13) Grabowa, 

14) Graniczna, 

15) Grzybowa, 

16) Hanki Sawickiej , 

17) Jałowcowa, 

18) Janka Krasickiego, 

19) Jaśminowa, 

20) Jesionowa, 

2 1) Jodlowa, 

22) Juliusza S łowackiego, 

23) Kanalowa, 

24) Kilińskiego , 

25) Klonowa, 

26) Konwaliowa, 

27) Kośc ielna, 

28) Krótka, 

29) Leśna, 

30) Liliowa, 

3 1) Lipowa, 

32) Łąkowa, 
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33) l Maja (od nr l do nr 6) , 


34) Marii Konopnickiej, 


35) Mazowiecka, 


36) Nadrzeczna, 


37) Ogrodowa, 


38) Poprzeczna, 


39) Prosta, 


40) Przasnyska, 


41) Różana, 


42) Różańska, 


43) Rumiankowa, 


44) Rynek, 


45) Słonecznikowa, 


46) Spokojna, 


47) Sportowa, 


48) Spółdzi elcza, 


49) Stanislawa Moniuszki, 


50) Świerkowa, 


51) Tadeusza Kościuszki , 


52) Warszawska, 


53) Wąska, 


54) Wierzbowa, 


55) Wiśniowa, 


56) Wrzosowa, 


57) Władysława Broniewskiego, 


58) Zielony Rynek, 


• 	 59) Zwrotna, 

60) Żytnia. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIIJ 06/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim 

I) Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj. skrzyżowania z ulica Moniuszki w stronę szpitala do końca ulicy), 

2) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, 

3) Bolesława Chrobrego, 

4) Boles ława Krzywoustego, 

5) Bolesława Prusa, 

6) Bursztynowa, 

7) Ciechanowska, 

8) Czesława Miłosza, 

9) Diamentowa, 

JO) Dobra, 

II) Duńskiego Czerwonego Krzyża , 

12) Generała Pułaskiego, 

13) Henryka Sienkiewicza, 

14) Hugo Kołłątaja , 

15) Jaros ława Iwaszkiewicza, 

16) Józefa Pił sudsk iego , 

17) Juliana Tuwima, 

18) Kolejowa, 

•
19) Konstytucji 3 Maja, 


20) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego , 

21) Kopernika, 

22) Królowej Jadwigi, 

23) Leopolda Staffa, 

24) I Maja (od nr 7 do końca ulicy) , 

25) Macieja Rataja, 

26) Mieszka I, 

27) Perłowa, 

28) Pogodna, 

29) Polna, 

30) Przemysłowa, 

3 1) Rolna, 

32) Rzemieślnicza, 
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33) Słoniawska, 

34) Sobieskiego, 

35) Stanisława Staszica, 

36) Szafirowa, 

37) Wiejska, 

38) Wincentego Witosa, 

39) Wiosenna, 

40) Władysława Stanisława Reymonta, 

41) Władysława Jagiełły, 

42) Wspólna, 

43) Zachodnia, 

44) Zagrodowa, 

45) Zofii Nałkowskiej, 

46) Zrembowska . 

• 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVl/ I06/20 12 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr l w Makowie Mazowieckim 

Granice obwodu stanowią: 

I) Od strony pól nocnej granice admin istracyjne miasta od ulicy Przasnyskiej w kierunku wschodnim. 

2) Od strony wschodniej granice administracyj ne miasta. 

3) Od strony południowej granice administracyjne miasta ulica Armii Krajowej od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 60 do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, ulica Cmentarna do skrzyżowania z ulicą Moniuszki w kierunku 
wschodnim. 

4) Od strony zachodniej ulica Moniuszki i Przasnyska. 
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• 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVVł06/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Granice obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim 

Granice obwodu stanowią: 

I) Od strony pólnocnej granice administracyjne miasta od ulicy Przasnysk iej w kieninku zachodnim. 

2) Od strony wschodniej ulica Moniuszki i Przasnyska. 

3) Od strony po łudniowej granice administracyjne miasta ulica Armii Krajowej od skrzyżowania z drogą krajową 

• 

nr 60 do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, ulica Cmentarna do skrzyżowania z ulicą Moniuszki w kierunku 

zachodnim. 


4) Od strony zachodniej granice administracyjne miasta . 
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Uzasad nienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 
2572 z poźn . zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także okreś l a granice ich obwodów. Od czasu okreś lenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkó ł i obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuj e. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzg lędniały niektóre miej scowośc i z gmin sąsiednich . 

Miejscowości te były uwzględnione zarówno w obwodach makowskich szkół, jak i obwodach szkól w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i służyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacj i obowiązku szkolnego i daje gwarancję przyjęc ia dziecka do szkoły. 
Podj ęc i e proponowanej uchwały spowoduj e również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 

uregulowań prawnych. 

BURMI'T Z MIASTA 

mgr Ju usz JalJJwLUski 
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Załącznik Nr ..... J................ 

do Protokołu Nr ..~y.!...........


UCllWALA NR XVI/I07/2012 
z dnia ... !.~., 9.~;.~.9.},~::'. ; ....RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów w Makowic Mazowieckim oraz 
granic ich obwodów 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dni a 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 200 l r. Nr 142, poz. 159 1 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. W uchwale Nr Vll1/34/99 Rady Miejskiej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci 
pub licznych Gimnazjów w Makowic Mazowieckim oraz granic ich obwodów (Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego z 1999 r. Nr 31, poz. 950) wprowadza s i ę następujące zmiany: 

l) w § l , w pkt l wyrazy "Bohaterów Armii Radzieckiej" zastępuje się wyrazem "Sportowej", 

2) :włączniki Nr l , 2, 3,4 zastępuj e s ię za łączn ikam i Nr 1,2,3,4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 20 12 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~elSki 
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr XVII107/2012 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Makowie Mazowieckim 

l) Adama Mickiewicza (od Nr l do nr 9), 


2) Adamowska, 


3) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do skrzyżowania z drogą krajowąNr 60, 


4) Brzozowa, 


5) Buźniczna, 


6) Chabrowa, 


7) Cicha, 


8) Cmentarna, 


9) Dolna, 


10) Dunaj, 


II) Franciszkańska, 

12) Fryderyka Chopina, 


13) Grabowa, 


14) Graniczna, 


15) Grzybowa, 


16) Hanki Sawickiej, 


17) Jałowcowa, 


18) Janka Krasickiego, 


19) Jaśminowa, 


• 	 20) Jesionowa, 

21) Jodłowa, 

22) Juliusza Słowackiego, 

23) Kanałowa, 

24) Kilińskiego, 


25) Klonowa, 


26) Konwaliowa, 


27) Kośc ielna, 


28) Krótka, 


29) Leśna, 


30) Liliowa, 


31) Lipowa, 


32) Łąkowa, 
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33) l Maja (od nr l do nr 6), 

34) Marii Konopnickiej , 

35) Mazowiecka, 

36) Nadrzeczna, 

37) Ogrodowa, 

38) Poprzeczna, 

39) Prosta, 

40) Przasnyska, 

41) Różana , 

42) Różańska , 

43) Rumiankowa, 

44) Rynek, 

45) Słonecznikowa, 

46) Spokojna, 

47) Sportowa, 

48) Spółdzielcza, 

49) Stanisława Moniuszki, 

50) Świerkowa, 

51) Tadeusza Kośc iuszki , 

52) Warszawska, 

53) Wąska, 

54) Wierzbowa, 

55) Wiśniowa, 

56) Wrzosowa, 

57) Władysława Broniewskiego, 

58) Zielony Rynek, 

59) Zwrotna, 

60) Żytni a. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII 07/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Obwód Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim 

I) Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj. skrzyżowania z ulica Moniuszki w s tronę szpitala do końca ulicy), 


2) Armii Kraj owej od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, 


3) Bolesława Chrobrego, 


4) Bolesława Krzywoustego, 


5) Bolesława Prusa, 


6) Bursztynowa, 


7) Ciechanowska, 


8) Czesława Miłosza, 


9) Diamentowa, 


10) Dobra, 


J l) Duńskiego Czerwonego Krzyża, 


12) Generała Pułaskiego, 


13) Henryka Sienkiewicza, 


14) Hugo Kołł ątaja, 


15) Jarosława Iwaszkiewicza, 


16) Józefa Piłsudskiego, 


17) Juliana Tuwima, 


18) Kolejowa, 


19) Konstytucji 3 Maja, 


• 	 20) Konstantego Ildefonsa Ga/czYllskiego, 

2 1) Kopernika, 

22) Królowej Jadwigi, 

23) Leopolda Staffa, 

24) I Maja (od nr 7 do końca ulicy) , 

25) Macieja Rataja, 

26) Mieszka I, 

27) Perłowa, 

28) Pogodna, 

29) Polna, 

30) Przemysłowa, 

3 1) Rolna, 

32) Rzemieśln icza, 
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33) Słoniawska, 

34) Sobieskiego, 

35) Stanis ława Staszica, 

36) Szafirowa, 

37) Wiejska, 

38) Wincentego Witosa, 

39) Wiosenna, 

40) Władysława Stanisława Reymonta, 

41) Władysława Jagiełły, 

42) Wspólna, 

43) Zachodnia, 

44) Zagrodowa, 

45) Zofii Nałkowskiej, 

46) Zrembowska. 
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Zalącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/I07/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Granice obwodu Publicznego Gimnazjum Nr l w Makowic Mazowieckim 

Granice obwodu stanow ią: 

1) Od strony północnej granice administracyjne miasta od ulicy Przasnyskiej w kierunku wschodnim. 

2) Od strony wschodniej granice administracyjne miasta. 

3) Od strony południowej granice administracyjne miasta ulica Armii Krajowej od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 60 do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, ulica Cmentarna do skrzyżowania z ulicą Moniuszki w kiemnku 
wschodnim. 

4) Od strony zachodniej ulica Moniuszki i Przasnyska. 
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Zalącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVV107/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

Granice obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim 

Granice obwodu stanowią: 

l) Od strony pólnocnej granice admi nistracyjne miasta od ulicy Przasnyskiej w kierunku zachodnim. 

2) Od strony wschodniej ulica Moniuszki i Przasnyska. 

3) Od strony południowej granice administracyjne miasta ulica 'Armii Krajowej od skrzyżowania z drogą krajową 
nr 60 do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, ulica Cmentarna do skrzyżowania z ulicą Moniuszki w kienmku 
zachodnim. 

4) Od strony zachodn iej granice administracyjne miasta. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 199 1 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 
2572 z późno zm.) rada gm iny ustala plan sieci publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także okreś l a gran ice ich obwodów. Od czasu określenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkół i obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzględniały niektóre miejscowości z gmin sąsiednich. 
Miejscowośc i te były uwzględnione zarówno w obwodach makowskich szkół, jak i obwodach szkół w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i służyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i daje gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły . 

Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 
uregulowań prawnych. 

BUHMI. 'J'!{Z M IASTA 

mgr Jw nsz J I/Jwwski 
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Załącznik Nr ......~ ................ 


do Protokołu Nr .f!Y.!.........••• 

UCHWALA NR XVI/IOS/20l2 

z dnia ..!.1~,.Q!...!l9.!~:r..........

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr ł im. Władysława Broniewskiego 
w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt l, art. 58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z późno zm.), art. 2 ust. l ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. 
przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 Nr 12 poz. 96) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje: 

§ l. W uchwale Nr V1IV35/99 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie 
przeksztalcenia Szkoły Podstawowej Nr I im. Władysława Broniewskiego w Makowie Mazowieckim § 
2 otrzymuje brzmienie: 

• 


,,§ 2. §2 Do obwodu szkoły należą ulice miasta: 


l) Adama Mickiewicza (od Nr l do nr 9), 


2) Adamowska, 


3) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do skrzyżowania z drogą krajową Nr 60, 


4) Brzozowa, 


5) Buźniczna, 


6) Chabrowa, 


7) Cicha, 


8) Cmentarna, 


9) Dolna, 


10) Dunaj, 


11) Franciszkańska, 


12) Fryderyka Chopina, 


13) Grabowa, 


14) Graniczna, 


15) Grzybowa, 


16) Hanki Sawickiej, 


17) Jałowcowa, 


18) Janka Krasickiego, 


19) Jaśminowa, 


20) Jesionowa, 


21) Jodłowa, 


22) Juliusza Słowackiego, 


23) Kanałowa, 


24) Kilillskiego, 


25) Klonowa, 


26) Konwaliowa, 


27) Kościelna, 


28) Krótka, 


29) Leśna, 
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30) Liliowa, 

31) Lipowa, 

32) Łąkowa, 

33) I Maja (od nr I do nr 6), 

34) Marii Konopnickiej, 

35) Mazowiecka, 

36) Nadrzeczna, 

37) Ogrodowa, 

38) Poprzeczna, 

39) Prosta, 

40) Przasnyska, 

41) Różana, 

42) Różańska , 


43) Rumiankowa, 


• 	 44) Rynek, 

45) S łonecznikowa, 

46) Spokojna, 

47) Sportowa, 

48) Spó łdzie lcza, 

49) Stanisława Moniuszki, 

50) Świerkowa, 

51) Tadeusza Kościuszki , 

52) Warszawska, 

53) Wąska, 

54) Wierzbowa, 

55) Wiśniowa, 

56) Wrzosowa, 

57) Władysława Broniewskiego, 

58) Zielony Rynek, 

59) Zwrotna, 

60) Żytn ia . ". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem I września 20 12 r. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Pl{ W .\" 

To mJ liski wałd~łski 
l'ir 0"0_ ·697 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późno zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a takźe określa granice ich obwodów. Od czasu określenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkół i obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzględniały niektóre miej scowości z gmin sąsiednich . 

Miejscowości te były uwzg lędnione zarówno w obwodach makowskich szkół, jak i obwodach szkół w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i s łużyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i daje gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły . 

Podjęcie proponowanej uchwały spowoduj e równieź dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 

uregulowań prawnych. 

mgr .Ja tuSZ J/JI hows/o 
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Załącznik Nr ... .... ;!............. .. 

do Protokołu Nr .1.'Y.L ......... . 
UCHWALA NR XVI/I09/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM z dnia . l!.~, 0.f.. ~!!,~; ....... 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt l , art. 58 ust. 1,2 i 6 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 z późno zm.), art. 2 ust. l ustawy z doia 8 stycznia 1999 r. 
przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 Nr 12 poz. 96) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym uchwala s ię , co następuje : 

§ l. W uchwale Nr VIII/36/99 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie 
przekształcenia Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim § 2 otrzymuje 
brzmienie: . 

,,§ 2. §2 Do obwodu szkoły należą ulice miasta: 

l) Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj. skrzyżowania z ulica Moniuszki w stronę szpitala do końca ulicy), 

2) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicąMoniuszki do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, 

3) Bolesława Chrobrego, 

4) Bolesława Krzywoustego, 

5) Boleslawa Prusa, 

6) Bursztynowa, 

7) Ciechanowska, 

8) Czeslawa Miłosza, 

9) Diamentowa, 

10) Dobra, 

11) Duńskiego Czerwonego Krzyża, 

12) Generała Pułaskiego, 

13) Henryka Sienkiewicza, 

14) Hugo Kołłątaja , 

15) Jarosława Iwaszkiewicza, 

16) Józefa Piłsudskiego, 

17) Juliana Tuwima, 

18) Kolejowa, 

19) Konstytucji 3 Maja, 

20) Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 

21) Kopernika, 

22) Królowej Jadwigi, 

23) Leopolda Staffa, 

24) I Maja (od nr 7 do końca ulicy), 

25) Macieja Rataja, 

26) Mieszka I, 
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27) Perłowa, 

28) Pogodna, 

29) Polna, 

30) Przemysłowa , 

3 1) Rolna, 

32) Rzemieś lnicza , 

33) Słoniawska , 

34) Sobieskiego, 

35) Stanisława Staszica, 

36) Szafirowa, 

37) Wiejska, 

38) Wincentego Witosa, 

39) Wiosenna, 

40) Władysława Stanisława Reymonta, 

41) Władysława Jag iełły, 

42) Wspólna, 

43) Zachodn ia, 

44) Zagrodowa, 

45) Zofi i Nałkowskiej , 

46) Zrembowska,", 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta, 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 20 12 r. 

Przewodniczący Rady 
'Miejskie 
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, 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 199 I r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z poźn . zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także określa granice ich obwodów. Od czasu okreś len ia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkól i obwodów na terenie miasta powstalo wieje nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzg lędn iały niektóre miejscowośc i z gmin sąsiednich. 
M iejscowości te były uwzg lędnione zarówno w obwodach makowskich szkół, jak i obwodach szkól w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i służyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i daj e gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły . 

Podjęcie proponowanej uchwaly spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 

uregulowań prawnych. 

BUR [, TRZ MIASTA 

I 
mgr fUl"ISZ ,I" lllOII'slli 
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Załącznik Nr ...... l !.O'........... . 


UCHWALA NR XVIII 10/2012 do Prowkolu Nr ..~.'(L .......... 

• RADY MlEJSKlEJ W MAKOWIE MAZOWlECKlM z dnia A~..\;!IJy?!$!:~..,....... . 


z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie zalożenia gimnazjum Nr I w Makowic Mazowieckim 

Na podstawie art. 58 ust. 1,2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIIl/37/99 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie 
zalożenia gimnazjum Nr l w Makowie Mazowieckim §2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. §2 Obwód szkoły obejmuje ulice miasta: 

l) Adama Mickiewicza (od Nr l do nr 9), 

2) Adamowska, 

3) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do skrzyżowania z drogą krajowąNr 60, 

4) Brzozowa, 

5) Buźoiczna, 

6) Chabrowa, 

7) Cicha, 

8) Cmentarna, 

9) Dolna, 

10) Dunaj, 

II) Franciszkańska, 

12) Fryderyka Chopina, 

13) Grabowa, 

14) Graniczna, 

15) Grzybowa, 

16) Hanki Sawickiej, 

17) Jałowcowa , 

18) Janka Krasickiego, 

19) Jaśminowa, 

20) Jesionowa, 

21) Jodłowa, 

22) Juliusza Słowackiego, 

23) Kanałowa, 

24) Kilińskiego , 

25) Klonowa, 

26) Konwaliowa, 

27) Kościelna, 

28) Krótka, 

29) Leśna, 

30) Liliowa, 

31) Lipowa, 
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32) Łąkowa, 


33) 1 Maja (od nr 1 do nr 6), 


34) Marii Konopnickiej , 


35) Mazowiecka, 


36) Nadrzeczna, 


37) Ogrodowa, 


38) Poprzeczna, 


39) Prosta, 


40) Przasnyska, 


4 1) Różana, 


42) Różańska, 


43) Rumiankowa, 


44) Rynek, 


45) Slonecznikowa, 


46) Spokojna, 


47) Sportowa, 


48) Spóldzielcza, 


49) Stanisława Moniuszki, 


50) Świerkowa, 


51) Tadeusza Kościuszki, 


52) Warszawska, 


53) Wąska, 


54) Wierzbowa, 


55) Wiśniowa, 


56) Wrzosowa, 


57) Władysława Broniewskiego, 


58) Zielony Rynek, 


59) Zwrotna, 


60) Żytnia . ". 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem l września 2012 r. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

HA 

Toma < yń;,l.. i 
Wał 


f'IIr O/-o -697 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dn ia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późno zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także określa granice ich obwodów. Od czasu okreś lenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkół i obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzględniały niektóre miejscowości z gmin sąsiednich. 
Miej scowośc i te były uwzg lędnione zarówno w obwodach makowskich szkół , jak i obwodach szkół w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i służyć będz ie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i daje gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły. 
Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 

uregulowań prawnych. 
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Załącznik Nr ......Y ............ .. 

do Prowkolu Nr .?0.{!........... . 


UCHWALA NR XVIJl1l/2012 
z dnia .. ~~...9..~ ; .~r. ,......RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 20 l 2 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie zalożenia gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 58 ust. l , 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VIIl/38/99 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie 
założenia gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim §2 otrzymuje brzmienie: 

..§ 2. §2 Obwód szkoły obejmuje ulice miasta: 

l) Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj . skrzyżowania z ulica Moniuszki w stronę szpitala do kOI\ca ulicy), 

2) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, 

3) Bolesława Chrobrego,

• 4) Bolesława Krzywoustego, 


5) Bolesława Prusa, 


6) Bursztynowa, 


7) Ciechanowska, 


8) Czesława Miłosza, 


9) Diamentowa, 


10) Dobra, 


l l) Duńskiego Czerwonego Krzyża, 


12) Generała Pułaskiego, 


13) Henryka Sienkiewicza, 


14) Hugo Kołłątaja, 


15) Jarosława Iwaszkiewicza, 


• 16) Józefa Piłsudskiego, 


17) Juliana Tuwima, 


18) Kolejowa, 


19) Konstytucji 3 Maja, 


20) Konstantego Ildefonsa GałczYI\skiego, 


21) Kopernika, 


22) Królowej Jadwigi, 


23) Leopolda Staffa, 


24) l Maja (od nr 7 do końca ulicy), 


25) Macieja Rataja, 


26) Mieszka l, 


27) Perłowa, 


28) Pogodna, 
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29) Polna, 

30) PrzemysIowa, 

3 1) Rolna, 

32) Rzemieślnicza, 

33) Słoniawska, 

34) Sobieskiego, 

35) Stanisława Staszica, 

36) Szafirowa, 

37) Wiejska, 

38) Wincentego Witosa, 

39) Wiosenna, 

40) Władysława Stanisława Reymonta, 

41) Władysława Jagiełły , 

42) Wspólna, 

43) Zachodnia, 

44) Zagrodowa, 

45) Zofi i Nałkowsk i ej, 

46) Zrembowska.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem I września 20 12 r. 

Przewodniczący Rady 
Miej skiej 

nA wałd~łSki 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. l7. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 199 1 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn o zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także określa granice ich obwodów. Od czasu okreś lenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkól i obwodów na terenie miasta powstalo wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzględniały niektóre miejscowości z gmin sąsiednich . 

Miejscowości te były uwzględnione zarówno w obwodach makowskich szkół, jak i obwodach szkól w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i służyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i daje gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły. 

Podjęcie proponowanej uchwaly spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 

uregulowań prawnych. 

BURMIS'I R/, MIASTA 
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ZaJącznik Nr ... .l!.&-.............. . 
do Protokołu Nr ..f..'!.!...•.•_ 

UCHWALA NR XVI/l 1212012 
z dnia ...~~. ,Q.~ ...~~~ .......


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWJE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespolu Szkół Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Sportowej 9 

Na podstawie art. J7 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ I. W uchwale Nr XlIU74/2004 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Nr l w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9 załącznik do uchwały zastępuje się zalącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem l września 2012 r. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

W'Id'~'" 
Pl AW ":>. \ 

-=~:iJ4Iftd'!J 'i.-. k iToma 
NrO/' s·697 
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr XVIIlł2/20ł2 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Obwód szkolny Zespołu Szkół N r l w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9 

l. Obwód szkołny Szkoły Podstawowej Nr l w Makowie mazowieckim im. Władysława Broniewskiego 
wchodzącej w skład Zespołu stanowią: 

l) Adama Mickiewicza (od Nr l do nr 9), 


2) Adamowska, 


3) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do skrzyżowania z drogą krajową Nr 60, 


4) Brzozowa, 


5) Buźniczna, 


• 	 6) Chabrowa, 

7) Cicha, 

8) Cmentarna, 

9) Dolna, 

10) Dunaj , 

II) Franciszkańska, 

12) Fryderyka Chopina, 

13) Grabowa, 

14) Graniczna, 

15) Grzybowa, 

16) Hanki Sawickiej, 

17) Jalowcowa, 

18) Janka Krasickiego, 

19) Jaśminowa, 

20) Jesionowa, 

21) Jodłowa, 

22) Juliusza Słowackiego, 

23) Kanałowa, 

24) Kilińskiego, 


25) Klonowa, 


26) Konwaliowa, 


27) Kościelna, 


28) Krótka, 


29) Leśna, 


30) Liliowa, 


Id: OD9C5AE7-18 12-4F8D-9073-385800EDADCB. Podpisany 	 Strona l 



31) Lipowa, 

32) Łąkowa, 

33) l Maja (od nr l do nr 6), 

34) Marii Konopnickiej , 

35) Mazowiecka, 

36) Nadrzeczna, 

37) Ogrodowa, 

38) Poprzeczna, 

39) Prosta, 

40) Przasnyska, 

41) Różana, 

42) Różańska, 

43) Rumiankowa, 

44) Rynek, 

45) Słonecznikowa, 

46) Spokojna, 

47) Sportowa, 

48) Spółdzielcza, 

49) Stanislawa Moniuszki, 

50) Świerkowa, 

51) Tadeusza Kośc iuszki , 

52) Warszawska, 

53) Wąska, 

54) Wierzbowa, 

55) Wiśniowa, 

56) Wrzosowa, 

57) Władysława Broniewskiego, 

58) Zielony Rynek, 

59) Zwrotna, 

60) Żytnia. 

2. Obwód szkołny Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Makowie Mazowieckim wchodzącego w skład 
Zespołu stanowią: 

J) Adama Mickiewicza (od Nr l do nr 9), 


2) Adamowska, 


3) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Cmentarną do skrzyżowania z drogą krajowąNr 60, 


4) Brzozowa, 


5) Buźniczna, 


6) Chabrowa, 


7) Cicha, 
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8) Cmentarna, 

9) Dolna, 

10) Dunaj, 

11) FranciszkaiJska, 

12) Fryderyka Chopina, 

13) Grabowa, 

14) Graniczna, 

15) Grzybowa, 

16) Hanki Sawickiej, 

17) Jalowcowa, 

18) Janka Krasickiego, 

19) Jaśminowa, 

20) Jesionowa, 

21) Jodłowa, 

• 	 22) Juliusza Słowackiego, 
23) Kanałowa, 

24) Kilińskiego, 


25) Klonowa, 


26) Konwaliowa, 


27) Kościelna, 


28) Krótka, 


29) Leśna, 


30) Liliowa, 


31) Lipowa, 


32) Łąkowa, 


33) l Maja (od nr l do nr 6), 


34) Marii Konopnickiej, 


35) Mazowiecka, 


36) Nadrzeczna, 


37) Ogrodowa, 


38) Poprzeczna, 


39) Prosta, 


40) Przasnyska, 


41) Różana, 


42) Różańska, 


43) Rumiankowa, 


44) Rynek, 


45) Słonecznikowa, 


46) Spokojna, 
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47) Sportowa, 

48) Spółdzielcza , 

49) Stanisława Moniuszki, 

50) Świerkowa , 

51) Tadeusza Kościuszki, 

52) Warszawska, 

53) Wąska, 

54) Wierzbowa, 

55) Wiśniowa, 

56) Wrzosowa, 


57) Władysława Broniewskiego, 


58) Zielony Rynek, 


59) Zwrotna, 


60) Żytnia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn o zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także okreś la granice ich obwodów. Od czasu okreś lenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkół i obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzg lędniały niektÓre miejscowości z gmin sąsiedn ich . 

Miejscowości te były uwzględnione zarówno w obwodach makowskich szkół, jak i obwodach szkół w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i slużyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacj i obowiązku szkolnego i daj e gwarancję przyj ęc ia dziecka do szkoły . 

Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 

uregulowań prawnych. 

IJ\STA 

!IIgr JUI usz ,la//h vs/n 

• 
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Załącznik Nr ..... :1'-............._ 

do Protokołu Nr ...l\')(.L •••••••••UCHWALA NR XVI/l 13/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM Z dnia ..... d~..Q.~;.~~.!....... 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Generała Pułaskiego ł5 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późno zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. W uchwale Nr Xll1J75/2004 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 załącznik zastępuje się załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życ ie z dniem I wrześn i a 2012 r. 

• 
Przewodniczący Rady 

Miejskie 

Wałde 

Tomasz ady/i!ok i 

Nr Ol os-697 
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Zalącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII 13/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Obwód szkolny ZespoI u Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Generała Pułaskiego 15 

I . Obwód szkołny Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie mazowieckim im. Jana Kochanowskiego 
wchodzącej w skład Zespołu stanowią: 

l) Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj . skrzyżowania z ulica Moniuszki w stronę szpitala do końca ulicy), 

2) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, 

3) Bolesława Chrobrego, 

4) Bolesława Krzywoustego, 

5) Bolesława Prusa, 

6) Bursztynowa, 

7) Ciechanowska, 

8) Czesława Milosza, 

9) Diamentowa, 

10) Dobra, 

11) Duńskiego Czerwonego Krzyża, 

12) Generała Pułaskiego, 

13) Henryka Sienkiewicza, 

14) Hugo Kołłątaja, 

15) Jarosława Iwaszkiewicza, 

16) Józefa Piłsudskiego, 

17) Juliana Tuwima, 

18) Kolejowa, 

19) Konstytucji 3 Maja, 

20) Konstantego Ildefonsa Galczyńskiego, 

21) Kopernika, 

22) Królowej Jadwigi, 

23) Leopolda Staffa, 

24) l Maja (od nr 7 do końca ulicy), 

25) Macieja Rataja, 

26) Mieszka I, 

27) Perłowa, 

28) Pogodna, 

29) Polna, 

30) Przemysiowa, 
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31) Rolna, 


32) Rzemieślnicza, 


33) Słoniawska, 

34) Sobieskiego, 

35) Stanisława Staszica, 

36) Szafirowa, 

37) Wiejska, 

38) Wincentego Witosa, 

39) Wiosenna, 

40) Władysława Stanisława Reymonta, 

41) Władysława Jagiełły, 


42) Wspólna, 


43) Zachodnia, 


44) Zagrodowa, 


45) Zofii Nałkowskiej , 


46) Zrembowska. 


2. Obwód szkołny Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim wchodzącego w skład 
Zespołu stanowią : 

l) Adama Mickiewicza (od Nr 10, tj. skrzyżowania z ulica Moniuszki w stronę końca ulicy), 

2) Armii Krajowej od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do skrzyżowania z ulicą Cmentarną, 

3) Bolesława Chrobrego, 

4) Bolesława Krzywoustego, 

5) Boles ława Prusa, 

6) Bursztynowa, 

7) Ciechanowska, 

8) Czesława Miłosza, 

9) Diamentowa, 

10) Dobra, 

11) Duńskiego Czerwonego Krzyża, 

12) Generała Pułaskiego, 

13) Henryka Sienkiewicza, 

14) Hugo Kołłątaja, 

15) Jaros ława Iwaszkiewicza, 

16) Józefa Piłsudskiego, 

17) Juliana Tuwima, 

L8) Kolejowa, 

19) Konstytucji 3 Maja, 

20) Konstantego Ildefonsa Gałczyńsk iego, 


2 1) Kopernika, 
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22) Królowej Jadwigi, 

23) Leopolda Staffa, 

24) l Maja (od nr 7 do końca ulicy), 

25) Macieja Rataja, 

26) Mieszka l, 

27) Perłowa, 

28) Pogodna, 

29) Polna, 

30) Przemysłowa, 

31) Rolna, 

32) Rzemieślnicza, 

33) Słoniawska, 


34) Sobieskiego, 


35) Stanisława Staszica, 


36) Szafirowa, 


37) Wiej ska, 


38) Wincentego Witosa, 


39) Wiosenna, 


40) Władysława Stanisława Reymoota, 


41) Władysława Jagiełły, 

42) Wspólna, 

43) Zachodnia, 

44) Zagrodowa, 

45) Zofii Nałkowskiej, 

46) Zrembowska. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 17. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późno zm.) rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez gminę, a także okreś la granice ich obwodów. Od czasu okreś lenia przez Radę Miejską w Makowie 
Mazowieckim planu sieci szkól i obwodów na terenie miasta powstało wiele nowych ulic, których plan ten nie 
obejmuje. Ponadto dotychczasowe granice obwodów uwzględniały niektóre miejscowości z gmin sąsiednich. 
Miejscowości te były uwzględnione zarówno w obwodach makowskich szkól, jak i obwodach szkół w tych 
gminach. Uregulowanie planu sieci szkół i granic obwodów ma charakter porządkowy i służyć będzie m. in. 
kontrolowaniu przez miasto realizacji obowiązku szkolnego i daje gwarancję przyjęcia dziecka do szkoły. 

Podjęcie proponowanej uchwały spowoduje również dostosowanie granic obwodów do obowiązujących 
uregulowań prawnych. 

BURM STH7- MIASTA 

• 
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Zalącznik Nr ......1.~.............. 

do Protokołu Nr .~y.I............ 


UCHWAŁA NR XVI/114/2012 z dnia A~.,!?t~,?,.~......... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkołnych w Szkołach Podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki 

Na podstawie art. 14 a ust. I ustawy z dnia 7 września 199 1 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn o zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 8 w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gmilUlym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) uchwala s ię, co następuj e: 

§ l. Ustala s i ę sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szko łach Podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w następujący sposób: 


I) Publiczne Przedszkole Nr I przy ul. Przasnyskiej 9, 


2) Publiczne Przedszkole Nr 2 przy ul. Kościelnej 13, 


3) Publiczne Przedszkole Nr 4 przy ul. Przasnyskiej II , 


4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr I przy ul. Sportowej 9, 


5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Generała Pułaskiego 15." 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XV/84/2004 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 kwietnia 2004 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem I września 2012 r. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' b." ,'\ "W ~ \ 

T~ ' ,;!>ki 
.,,.01. s-697 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 14a ust. I i ust. l a ustawy o systemie oświaty rada gminy ustala s ieć prowadzonych przez 
gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W przypadkach 
uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. 
Sieć publicznych przedszkoli w Makowie Mazowieckim okreś lona została w 2004 r. Uchwała wprowadza 
oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych, których utworzenie jest odpowiedzią i przygotowaniem 
zmiany ustawy o systemie oświaty, które od września 2014 roku wprowadzają obowiązek szkolny dla 
sześciolatków . Zorganizowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych umożłiwi uczęszczanie 
do przedszkoli większej liczbie dzieci 3 i 4 letnich . 

• 


• 
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Zalącznik Nr .....1.5.:... ........... . 
do Protokołu Nr . ~y.'............. 

UCHWALA NR XVI/IIS/2012 z dnia .....<1~"q.~;. ~.Q.P..:'!.; .... 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwi etnia 201 2 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 


zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku" 


Na podstawie art.! l a usl. l ustawy z dnia 21 sierpnia I 997r. o ochronie zwie rząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 
1002 z późn o zm.) uchwala s i ę, co następuj e: 

§ l. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnośc i zwierząt na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki w 201 2 roku" stanowiący załącznik do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/ I 70/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005 
roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząl. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

M~~ 
waldZ::lski 

HA 

Tor6.5-zlVTUr 
IVr Ol· 

• 
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr XVI/l 15/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki w 2012 roku 

Wprowadzellie: 

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę" ( art. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt). Program ma 
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym wolno żyjących oraz 
zwierząt gospodarskich. Większość dzialań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala 
bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również Makowie Mazowieckim. Bezdomność 
zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: 

• niekontrolowane rozmnażanie, 

porzucanie zwierząt przez właścicieli, 

ucieczki zwierząt, 

łatwość pozyskiwania zwierząt, 

panujące mody na dane rasy zwierząt, 

brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności ze szczególnym 
uwzględnieniem sterylizacji i kastracji. 

Sterylizacja i kastracja czyli pozbawienie możliwości rozmnażania zwierząt bezdomnych oraz domowych to 
norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej 
rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez 
prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabiegów. 

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym ich zdrowotności Miasto Maków Mazowiecki 
finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie 
opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów. 
Realizacja wszystkich zadań, określonych w rozdziale 3 Programu, zmierza do ograniczenia liczby 
bezdomnych zwierząt trafiających pod opiekę schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

RozdzialI. 

Postanowienia ogólne 


§ l. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

I) urzędzie - należy, przez to rozumieć Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim, 

2) schronisku - należy, przez to rozumieć schronisko dla bezdomnych zwierząt, z którym współpracuje Miasto 
Maków Mazowiecki, 

3) kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka 
w stanie dzikim), 

4) programie - należy, przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku , 

5) mieście - należy, przez to rozumieć Miasto Maków Mazowiecki. 
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, 

Rozdzial2. 


Cele i zadania programu 


§ 2. l. Celem programu jest zapobieganie bezdomnośc i zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

2. Zadania priorytetowe programu to : 

l) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez stery lizację i kastrację zwierząt domowych, 
w szczegó lności psów i kotów, 

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Maków Mazowiecki, 


3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, 


4) poszukiwanie nowych właścicie li dla bezdomnych zwierząt , 

5) odławianie bezdomnych zwierząt, 

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udzia ł em zwierząt, 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich. 

Rozdzial3. 

Ograniczenia populacji bezdomnych zwierząt 


§ 3. l . Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację lub kastracj ę zwierząt domowych 
szczególności psów i kotów realizują: 

l ) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do 
schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi 
na stan zdrowia i wiek, 

2) urząd poprzez stery lizację lub kastrację kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczośc i 
w zakładach leczniczych dla zwierząt, z którymi Miasto podpisało umowę, dostarczonych przez opiekunów 
(karmicieli) zwierząt i wypuszczenia na wolność w miejscu ich złapania. 

2. Urząd zapewnia bezpłatne usypianie "ślepych miotów" wolno żyjących kocic 

na koszt Miasta. 

3. Zlecenie na wykonanie kastracji, sterylizacji, uśpienie "ślepego miotu" wydaje Burmistrz Miasta. 

4. Zwierzęta do właściwego zakładu leczniczego dla zwierząt, poza przypadkami, o których mowa w ust. l, 
dostarczane są przez pracowników służb komunalnych podległych Miastu, którzy jednocześnie odpowiadają za 
zagospodarowanie zwłok uśpionych ś lepych miotów. 

Rozdzial4. 

Opieka nad zwierzętami 


§ 4. l. Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Makowa Mazowieckiego realizowane jest poprzez 
wyłapywanie zwierząt bezdomnych przebywających w graniach administracyjnych Miasta Maków Mazowiecki 
przez schronisko oraz zapewnienie im miejsca w tym schronisku. Wyłapywanie ma charakter stały. 

2. Wyłapywanie zwierząt powinno odbywać się przy udziale lekarza weterynarii, aby w razie potrzeby 
zapewnić opiekę lekarsko - weterynaryjną. 

3. Nadzór nad wyłapywaniem zwierząt sprawuje Wydzial Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

4. Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę prowadzona jest w oparciu o decyzję i pod nadzorem 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim ul. 
Mazowiecka 7. Po tym terminie zdrowe zwierzę przekazywane jest właścicielowi lub do schroniska. 

5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie będzie realizowane poprzez zakup 
i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom), którzy zarejestrowani są Wydziale Inwestycji, 
Infrastruktury i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz organizacjom 
społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 

6. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują: 
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, 


I) schronisko poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddania do 
adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, 

2) Wydzial Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
w zakresie ogłoszeń O adopcji zwierząt na stronie internetowej Miasta, 

3) organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt 

poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych. 

7. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 
bezdomnych realizują zakłady lecznicze dla zwierząt, z którymi Miasto zawiera stosowne porozumienia. Kosztami 
leczenia obciążane jest Miasto. Zwierzę zdrowe odbierane jest przez schronisko bądź przekazywane do adopcji. 

§ 5. W przypadku ewentualnych zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne 
Pana Jerzego Antoniego Tuszyńskiego zamieszkałego w Makowie Mazowieckim. 

RozdziałS. 

Finansowanie programu 

§ 6. W 2012 roku przeznacza się następujące środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu: 

I) wyłapywanie bezdomnych zwierząt 10.000,00 zł, 

2) kastracja i sterylizacja kocic i kocurów 1.000,00 zł, 

• 	 3) dokarmianie kotów wolno żyjących 500,00 zł, 

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 

1.000,00 zł, 


5) usypianie "ślepych miotów" 1.000,00 zł. 
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Uzasadnienie 

Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin (art. 11 
ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochron ie zwierząt zwanej dalej ustawą) . Zgodnie ze 
znowelizowanym w poprzednim roku art. 11 a ustawy, rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa 
w zdaniu poprzednim, określa, w drodze uchwały, corocznie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomnośc i zwierząt (zwany dalej programem). 

Program obligatoryjnie obejmuje: 

l) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt ; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 

Natomiast fakultatywni e program może obejmować plan znakowania zwierząt w gminie. Ponadto 
program zawiera wskazanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację oraz 
sposób wydatkowania tych środków . Koszty realizacji programu ponosi gmina. Projekt programu dla Miasta 
Maków Mazowiecki na 2012 rok w swej treśc i zawiera postanowienia obligatoryjne, o których wyżej mowa 
oraz wskazanie środków finansowych. Zrezygnowano w nim z planu znakowania zwierząt mając na 
względzie koszty z tym związane oraz możliwości budżetowe. Zgodnie z wymogami ustawy projekt 
programu przygotowany przez Burmistrza Miasta został przekazany do zaopiniowania: 

l) właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii - Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Makowie 
Mazowieckim; 

2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze 
gminy - Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezpańskich Zwierząt "NICZYJE" w Ostrowi Mazowieckiej ; 

3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich , działających na obszarze miasta - Kołu Łowieckiemu 

"ORZYC". 

Podmioty, o których wyżej mowa w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, powinny 
wydać opinie o projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację przesłanego 

programu. Koło Łowieckie "ORZYC" nie wydało opinii w przypisanym terminie, zaś dwa pozostałe 
podmioty przesłały swoje uwagi i propozycje. Uwagi zostały uwzględnione w projekcie programu zaś 

przesłane propozycje zostaną wzięte pod uwagę podczas bieżącej realizacji programu oraz w trakcie 
procedowania nad przyszłorocznym projektem. 

mgr Ja/lU 
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Zalącznik Nr .....1.!? ..... _......... 
do Protokołu Nr ...~~........ . 

UCHWALA NR XVI/116/2012 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia "":1,~ ;.Q~_, .W,!2:r",,.. 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim 

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

§ l. Nadaje się nazwę Admirała Rickovera ulicy położonej w Makowie Mazowieckim - łączącej ulicę 

Przasnyską z ulicąKopernika zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie po upływie 14 dni od dnia Jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego . 

• Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wałd~ełski 
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Załącznik do Uchwały Nr XVV116/20 12 
Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 19 kwietnia 2012 roku 
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Uzasadnienie 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Makowskiej oraz Panowie Radni Jerzy Dąbrowski i Marek Jaroszewski 
wystąpili z wnioskiem o nadanie nazwy "Admirała Hymana Georga Rickovera" ulicy położonej w Makowie 
Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 781/1, 762/16, 762/23, 762/21, 76 1/ 13, 764/10,76417, 
719112, 719113. 

Urodzony w 1900r. w Makowie Mazowieckim Hyman w 6 roku życia wyemigrował z rodzicami do 
Ameryki. Swoje życie związał z marynarką wojenną Stanów Zjednoczonych i w czasie 63 letniej służby zdobył 
najważniejsze odznaczenia cywilne i wojskowe. Jego pasją była elektrotechnika i okręty podwodne. Dziełem 
życia opracowanie planu pierwszego okrętu podwodnego na świecie o napędzie nuklearnym. Nadanie ulicy 
nazwy Admirała Hymana Georga Rickovera i utworzenie przy niej muzeum o charakterze polsko-żydowskim 
upamiętniłoby tę wybitną postać i wspólny los obu narodów na ziemi makowskiej. 

W dniu 12.04.2012r. Zespół do spraw nazewnictwa ulic w mieście Makowie Mazowieckim pozytywnie 
zaopiniował propozycję nazwy ulicy w wersji skróconej" Admirala Rickovera". 

Jednakże ze względu na to, iż proponowana nazwa pochodzi od imienia i nazwiska niepolskiego, nie posiada 
formy spolszczonej i powinna zachować oryginalną pisownię oraz biorąc pod uwagę trudności w posługiwaniu 
się nazwą. Zespół do spraw nazewnictwa ulic proponuje zasięgnięcie opinii w powyższej sprawie właścicieli 
przyległych nieruchomości. Rada Miejska jest organem uprawnionym do decydowania o nadaniu nazw ułicom 
będących drogami publicznymi lub wewnętrznymi. 

nURM STR MIASTA 

mgr J ItuSZ Jal JZOlvski 
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Załącznik Nr ..... ,d~l ............ . 

do Prowkolu Nr ..~~L......... . 


UCHWALA NRXVII117/2012 
z dnia .. , t:I,~;g,!t, ,~~~.,.....

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM• 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późno zm.) oraz art. art. 
169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zpóźn. zm.) 
w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/94/20 II Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 20 lir. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034, załącznik Nr 
I zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta. 

• § 3. Uchwała wchodzi w źycie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

• 








Uzasadnienie 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 wprowadza Się 
następujące zmiany: 

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 142.938zl; 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 655.983 zł ; 

- zwiększen ie wydatków majątkowych o kwotę 19.500 zł; 

- zaangażowania wolnych środków w kwocie 818.421 zł. 

DURMIS 'RZ MIASTA 

mgr Jall sz Jank wski 

• 




ZaJącznik Nr .. ...1.a............... 
do Protokołu Nr ...?~y.! .......... 
z dnia ..N~:.Q!/....!l,Q(!lr. ;....UCHWALA NR XVUl18/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM 

z dnia J9 kwietnia 20 12 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 z późn . zm.) oraz art. 2 11 , art. 2 12, art. 214, art. 215, art. 2 17, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr J57, poz. 1240 z późn o zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Dokonuje się zmian w budźecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z za lącznikiem Nr I i 2. 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § I wynosi: 

I) Dochody w łącznej kwocie 26.529.037.00 zł , z tego: 

a) bieżące w kwocie 24.957.587,00 zł, 

b) majątkowe w kwocie 1.57 1.450,00 z ł. 

2) Wydatki w łącznej kwocie 25.939.633.00 zł z tego: 

a) bieżące w kwocie 23.675.948,00 zł, 

b) majątkowe w kwocie 2.263 .685,00 zł. 

§ 3. Dokonuje s ię zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami , zgodnie z załącznikiem Nr l a i 2a. 

§ 4. I. Ustala s i ę nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 589.404 zł, z przeznaczeniem na wskazaną 

w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. 

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.21 8.42 1,00 z ł , oraz rozchody budżetu w kwocie 1.807.825,00 zł , 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3. Ustala się limity zobowiązań na sp łatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł . 

§ 5. Dokonuje s ię zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, które po zmianach wynoszą 2.263.685,00 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 6. Ustala s i ę dotacje udzielone z budźetu Miasta podmiotom należącym i nie na leżącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 7. Ustala s i ę dochody z tytułu wydania zezwo leń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
rea lizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w 
Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdzia ł ania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6. 

§ 8. Wykonan ie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc ia i obowiązuje w roku budżetowym 201 2. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący RadyAWI\' Miejskiej 

Toma s z Vadyńs ki 
I'Ir O '05·697 walde~ISki 
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C 

Dziad 
Rozdzi ał Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2 123500,00 0,00 2123500,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomośc i ami l 197000.00 241000,00 1438000,00 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 

0750 innychjednoslek zaliczanych do sektora finansów 270000,00 24 1 000,00 5 11000.00 
publicznych oraz innych umów o podobnym 

70095 Pozostała dzia ła lność 926500,00 - 24 1 000,00 685500,00 

0830 Wpływy z usług 921000.00 - 24 1 000,00 680000,00 

750 Administracja publiczna 101305,00 26281,00 127586,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) l 300,00 2628 1,00 2758 1.00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 26281.00 26281,00 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
756 innych jednostek nicposiadujqcych osobowości 11 547 255,00 - 245 790,00 11 30 l 465,00 

prawnej ornz wydatki z ich 

75621 
Udziały w podatkach stanow i ących dochód 
budżetu państwa · 6294473,00 - 245 790,00 6048683,00 

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 144473,00 - 245 790,00 5898683,00 

758 Różne rozliczenia 7262373,00 - 40 814,00 7221559,00 

r. _" . _~: ogólnej dla jednostek 
7580 1 6 466024,00 - 40 8 14,00 64252 10,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 466024,00 -40 8 14,00 6425210,00 

852 Pomoc społeczna 3700600,00 49100,00 3749700,00 

Świ adczen i a rodzinne, świadczenia z funduszu 
852 12 alimenlacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 282 1 100,00 40000,00 286 11 00,00 

j rentowe z 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

2010 
ren lizncję Zt1dail bieiących z zakresu admin istracji 

280 1 000,00 40000,00 284 1000,00 ~1~~":~I oraz innych zadań zleconych gmin ie 
\ om in)' 

S kładki nu ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajace niektóre św iadczenia z pomocy spo ł ecznej, 

85213 niektóre świ adczenia rodzinne oraz za osoby 32600,00 l 100,00 33700,00 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

2010 
rca lizncję zadań bieżących z zakresu administracj i 

5400,00 - 300,00 5 100,00 
rządowej oraz innych zadań z leconych gminie 

i \&min)' . 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
2030 ~:: ~~Cję własnych zadań bieżących gmin (zwi ązków 27200,00 l 400,00 28600,00 

85214 
Zasi ł ki i I w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

89000,00 - 5 000,00 84000,00, i ren\owe 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/I 18/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r. 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu pailslwa na 
2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 89000,00 - 5 000,00 84000,00 

gmin) 

85216 Z.1Si lki stale 296000,00 I 000,00 297000,00 

Dotacj~ celowe otrzymane z budżetu państwa na 
2030 realiz.'lcję własnych zadań bieżących gmin (związków 296000,00 1000,00 297000,00 

Rllli n) 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 260 000,00 - 400,00 259600,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
2030 rcalizacj~ wł asnych zadań bieżących gmin (związków 260000,00 - 400,00 259600,00 

amin) 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 1 000,00 12400,00 73400,00 

0830 Wpływy z usług 0,00 10000,00 10000,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pUllstwa fUl 

2010 
realizację zadań bieżących z zakresu administracj i 

61 000,00 2400,00 63400,00 
rządowej oraz innych l..1dań zleconych gminie 
(zwiazkom emi n) ·ustawam i 

854 Edukacyjna opieka wychowll.wczu 0,00 62385,00 62385,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 62385,00 62385,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
2030 realizację wł asnych zad31l. bieżącycb gmin (zw i ązków 0,00 62385,00 62385,00 

I gm;n) 

Razem: 26677 875,00 - 148838,00 26529037,00 

. 


Q 


• 
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O.dal Rozdzi a ł Paragraf Treśt Przed zmi aną Z mi ana Po zmi anie 

852 Pomoc spolccznu 2 873300,00 42 100,00 2915 400,00 

852 12 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z fu nduszu alimentacyjneego 
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

2801000,00 40000,00 2841 000,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gm inie (związkom gm in) ustawami 

2801 000,00 40000,00 2841000,00 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane Zol osoby 
pobicrajacc niektóre świadczen i a z pomocy społecznej , niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej. 

5400,00 ·300,00 5 100,00 

20 10 
Dotacje ce lowe otr.tymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

5400,00 - 300,00 5 100,00 

85228 Usługi opi ekuńcze i specja listyczne usługi opiekuńcze 61 000,00 2400,00 63400,00 

2010 
Dotacje ce lowe otrzymane z budżetu państwa na rcalizacj~ zadań 
bieżących z zakresu administracji rl.ądowej oraz innych Zc'ld"1I1 
zleconych gmin ie (związkom gm in) ustawami 

61 000,00 2400,00 63400,00 

Razem: 2965 187,00 42 100,00 3 007287,00 

Załącznik Nr la do Uchwały Nr XVlI 11 8/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im 

z dnia 19 kwietnia 201 2 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI 


UCHWALAMI NA 2012 r. 


, 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/ U 8/201 2 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 20 12 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r , 

C 


(; 


Dzi ał Rozdzia ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600 Transport i ł ączność 305000,00 0,00 305 000,00 

6DOI6 Drogi publiczne gminne 3050DO,OO 0,00 305 DOO,OO 

43DO Zakup usług pozostałych 170000,00 - 19500,00 150500,00 

6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0,00 19500,00 19500,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa J 900000,00 20000,00 1 920000,00 

7D095 Pozostała dz i a łalność I 880000,00 20000,00 I 900 000,00 

46 10 
Koszty postępowania sądowego 

i Drokuratorsk i c~o 
9000,00 20000,00 29 DOO,OO 

750 Adminislracja publiczna 2 874 675,00 50567,00 2 925 242,00 

75023 Urzędy gmi n (miast i miast na prawach powiatu) 2584940,00 50567,00 2635507,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 2500,00 - 8 233,00 104 267,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społ eczne 245000,00 24 800,00 269800,00 

4270 Zakup usług remontowych 50000,00 8000,00 58000,00 

4300 Zakup usług pozostał ych 18 1 000,00 26000,00 207000,00 

801 Oświ ata i wychowanie II 156086,00 114 435,00 J I 270 521 ,00 

80 10 1 Szkoł y podstawowe 4662947,00 50361,00 4713308,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 200,00 - II 893,00 239307,00 

4110 Składki na ubezpieczenia spo ł eczne 487990,00 62254,00 550 244,DO 

80 104 Przedszkola 265 1 903,00 32476,00 2684379,DO 

23 10 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumieil 
(umów) między jednostkam i samorządu 
terytorialnego 

2340,00 5961,DO 8301,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126050,00 - 5 749,00 120301,00 

4 11 0 Składki na ubezpieczen ia spo ł eczne 253 194,00 32264,00 285458,00 

80110 Gimnazja 262 1 855,00 26 J63,00 2648018,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 135,00 - 10890,00 142245,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290380,00 37053,00 327433,00 

801 13 Dowożenie uczniów do szkól 75250,00 2400,00 77650,00 

4300 Zakup us ł ug pozostałych 75250,00 2400,00 77650,DO 

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 662400,00 3035,00 665435,00 
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4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16250,00 -798,00 15 452,00 

4 110 Skł adki na ubezpieczen ia społ eczne 32330,00 3833,00 36 163,00 

851 Ochro nił zdrowiu 200000,00 69 205,00 269 205,00 

85153 Zwalczanie narkomanii 12000,00 5000,00 17000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10000,00 5000,00 15000,00 

85 154 Przec i wdzia łanie alkoholizmowi 188000,00 64 205,00 252205,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2570,00 • 302,00 2268,00 

4110 Skł adki na ubezpieczen ia spo ł eczne 6 160,00 1 995,00 8 155,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposażenia 24000,00 12000,00 36000,00 

4260 Zakup energi i l 700,00 l 000,00 2700,00 

4300 Zakup us ł ug pozostałych 30720,00 495 12,00 80232,00 

852 Pomoc społeczna 4921787,00 49 900,00 4971687,00 

852 12 

Świ adczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz skJ adki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego 

2816000,00 40000,00 2856000,00 

311 0 Świadczenia społeczne 2679870,00 38800,00 2718670,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 179,00 ·78 1,00 4398,00 

4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47026,00 78 1,00 47807,00 

4260 Zakup energii 4500,00 l 000,00 5500,00 

4300 Zakup usług pozostał ych 4 136,00 200,00 4336,00 

852 13 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za 
osoby pobierajace niek tóre świ adczenia z pomocy 
społ ecznej , niektóre św i adczcnia rodzinne oraz za 
osoby uczest niczące w zajęc i ach w centrum 
integracj i społecznej. 

39400,00 l 100,00 40500,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 39400,00 l 100,00 40500,00 

85214 Zasiłk i i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i ren towe 

139000,00 - 5 000,00 134000,00 

311 0 Świadczenia społeczne 139000,00 ·5000,00 134 000,00 

85216 Zasiłki stałe 370000,00 1 000,00 37 1 000,00 

3110 Świadczeni a spoJeczne 370000,00 l 000,00 37 1000,00 

852 19 Ośrodki pomocy społecznej 645826,00 10400,00 656226,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34343,00 - 64 1,00 33702,00 

4 110 Składk i na ubezpieczenia społccwe 71 966,00 4500,00 76466,00 

4260 Zakup energii 3250,00 6141 ,00 939 1,00 

4300 Zakup usług pozostałych 29250,00 400,00 29650,00 

85228 UsIu,Si i specja listyczne us ł ugi 
15246 1,00 2400,00 154861,00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114938,00 l 997,00 116935,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8733,00 - 92,00 8641,00 

4 11 0 Skł adki na ubezpieczen ia społeczne 19 169,00 446,00 196 15,00 
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4120 Skł adki na Fundusz Pracy 2987,00 49,00 3036,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 214160,00 96100,00 310260,00 

8540 1 Świetlice szkolne 208 160,00 2715,00 210875,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12410,00 - 274,00 12136,00 

4110 Składk i na ubezp ieczen ia społeczne 253 10,00 2989,00 28299,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 0.00 93385.00 93385,00 

3240 Stypendia dla uczniów 0,00 93385,00 93385,00 

900 Gospodarka komunalna i ochronił ś rodowisku 994827,00 268539,00 1263366,00 

Wpływy i wydatki związane z gromndzcn iem 
90019 środków z opiat i kar za korzystanie ze 70000,00 268539,00 338539,00 

środowiska 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6200.00 6200,00 

42 10 Zakup materia ł ów i wyposażenia 15000,00 42000,00 57000,00 

4300 Zakup usług pozostał ych 55000.00 220339,00 275339,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 747000,00 10000,00 757000,00 

92105 Pozostale zadania w zakresie kultury 3000,00 10000,00 13000,00 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone w try bie art. 221 

2360 ustawy, na fi nansowanie lub dofinansowanie 3000,00 10 000,00 13000,00 
zadań z1t:conych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

926 Kultura fi zyczna 1297735,00 - 9 163,00 1288572,00 

92605 Zadan ia w zakresie kultury fizycznej 242735,00 - 9163,00 2]] 572,00 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. udzielone w trybie art. 22 1 

2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 110 000,00 - 10000,00 100000,00 
zadań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym dzia l a l ność pożytku publicznego 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5250,00 - 23.00 5227,00 

411 0 Składki na ubezpieczenia spoleczne 10870,00 860,00 II 730,00 

Razem: 25 270 050,00 669583,00 25 939 633,00 
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Dział Rozdzi a ł Paragraf Treść Przed zmilIną Zmi ana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 2873300,00 42100,00 2915400,00 

85212 
Świallczenia rodzinne. świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i ren towe z ubezpieczenia społecznego 

280 1000,00 40000,00 284 1000,00 

31 10 Świadczenia społeczne 2679870,00 38800,00 2718670,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 179,00 ·781.00 4398.00 

4110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 47026,00 78 1,00 47807,00 

4260 Zakup energii 1000,00 1000.00 2000.00 

4300 Zakup usług pozosta łych I 636,00 200,00 I 836,00 

85213 

Skł adki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane zu osoby 
pobicrajace niektóre świ adczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest n i czące w zajęci ach 
w cent rum in tegracj i spo ł ecznej. 

5400,00 · 300.00 5 100,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5400,00 - 300,00 5 100,00 

85228 Usługi opi ekuńcze i specjalislyczne uslugi opiekuńcze 61 000.00 2400,00 63400,00 

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45845.00 I 997.00 47842,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 136,00 - 92,00 4 044,00 

41 10 Składki na ubezpieczenia społ eczne 7580,00 446,00 8026,00 

41 20 Składki na Fundusz Pracy I 180,00 49,00 1 229,00 

Razem: 2 965 187,00 42100,00 3 007287,00 

Załączn ik Nr 2a do Uchwały Nr XVII I 18/201 2 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 201 2 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI 


UCHWALAMI NA 2012 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/I 18/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 201 2 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

I 2 3 4 

Przychody ogólem: 1218421,00 

I 
Wolne środki, o których mowa wart. 2 17 ust. 2 pkt 
6 ustawy 

950 8 1842 1,00 

2 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

952 400000,00 

Rozchody ogólem: 1807825,00 

I Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 I 807825,00 
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Zalącznik Nr 4 do Uchwał) Nr XVII I 18/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 20 I 2 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R. 

• 


• 


Dział Rozdział § 

150 

15011 

6639 

600 

60016 

6060 

700 

70095 

6050 

750 

75095 

6639 

801 

60101 

6050 

651 

Treść Przed zmianą Zmiana 

Przetwórstwo przemysłowe 12255.00 0,00 

Rozwój przedsiębiorczości 12255.00 0.00 

Dotacje celowe przekazane do samorząd!.. województw" 
na inwestycje i zakup~ inwestycyjnE realizowanf na 12255.00 0.00 podstawie porozumief (umów) międz) jednostka m 
samorzadl. tervtorialneQo 
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnośc województwo: 
mazowieckiego przez budowanie społeczeństw" 12255.00 0,00
informacyjnegc i gospodark opartej na wiedz~ poprzez 
stworzenie zinteQrowanvct baz wiedz~ o Mazowszu 

Dochod) własne jst 12255.00 0.00 

Transport i łączność 0,00 19500,00 

Drogi publiczne gminne 0.00 19500.00 

Wydatki na zakup) inwestycyjne jednoste~ bud1:etowych 0,00 19500.00 

Zakup oprogramowanie "RoadMan" z ewidencje dróg 0,00 19500.00 

Dochod~ własne jst 0,00 19500.00 

Gospodarka mieszkaniowa 790000,00 0,00 

Pozostałe dzia l alność 790000.00 0.00 

Wydatki inwestycyjne. jednoste~ budżetowych 790000.00 0,00 

Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnegc przy ul. 790000,00 0,00 Mickiewicza 27 - etap II 

Dochod)' wł asne jst 790000,00 0.00 

Administracja publiczna 9840,00 0,00 

Pozostałe: działalność 9840.00 0.00 

Dotacje celowe przekazanE do samorządL. województw, 
na inwestycje i zakupy inwestycyjnE realizowanE na 

9840.00 0,00podstawiE porozumief (umów) między jednostkam 
samorząd\.. terytorialnego 

Rozwój elektroniczne administracji w samorządac~ 
województw.: mazowieckieg< wspomagające niwelowaniE 9840.00 0.00 
dwudzi elnośc potencja/l województwa 

Dochody własne jst 9840.00 0,00 

Oświata i wychowanie 230900,00 0,00 

Szkoł; podstawowe 230900.00 0.00 

Wydatki inwestycyjnE jednoste~ budżetowych 230900.00 0.00 

Utworzenie placu zaba", przy Zespole Szkól Nr 1 w 230900.00 0,00ramach Rządowegc Programu - Radosna Szkoła 

Dochod)' własne jst 115450.00 0.00 

Inne 115450.00 0.00 

Dotacja celowa w ramach 
Rządowego programu - "Radosna 115450.00 0.00 
Szkoł." 

Ochrona zdrowia 50000.00 0,00 

Po zmianie 

12255.00 

12255,00 

12255,00 

12255.00 

12255.00 

19500,00 

19500.00 

19500,00 

19500.00 

19500.00 

790000,00 

790000.00 

790000,00 

790000,00 

790000.00 

9840,00 

9840.00 

9840,00 

9840.00 

9840.00 

230900,00 

230900.00 

230900,00 

230900,00 

115450,00 

115450.00 

115450,00 

50000,00 
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85154 PrzeciwdziałaniE alkoholizmowi 50000,00 0,00 50000,00 

6050 Wydatki inwestycyjnejednoste~ budżetowych 50000,00 0,00 50000,00 

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z 50000,00 0,00 50000,00
zalożeniam prog ram u"Moje Boisko· Orlik 2012M 

Dochod~ własne jst 50000,00 0,00 50000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 101190,00 0,00 101190,00 

90095 Pozostał" działalność 101190,00 0,00 101190,00 

Wpłaty gmin i powiat6'11 na rzecz innych jednoste~ 

6650 samorząd!" terytorialneg( oraz zwi ązkó'II gmin lub 101190,00 0,00 101 190,00 
związk6y. powiat6'11 na dofinansowaniE zadali 
inwestycyjnyc~ i zakup6v-. inwestycyjnych 
Budowa Zintegrowanegc Systemu Gospodarki Odpadami 101190,00 0,00 101190,00 
Komunalnym dla gmin regionu ciechanowskiego 

Dochod~ własne jst 101190,00 0,00 101190,00 

926 Kultura fizyczna 1 050000,00 0,00 1050000,00 

92601 Obiekty sportowe 1 050000,00 0,00 1050000,00 

6050 Wydatki inwestycyjnejednoste~ budżetowych 1 050000,00 0,00 1 050 000,00 

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z 1 050000,00 0,00 1 050000,00 
zalożeniam programu"Moje Boisko· Orlik 2012" 

Dochody własne jst 384000,00 0,00 384000,00 

Inne 666000,00 0,00 666000,00 

Dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 333000,00 0,00 333000,00 
pomocy finansowe; 

Fundusz Rozwoju Kullury Fizycznej 333000,00 0,00 333000,00 

Razem 2244185,00 19500,00 2263685,00 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVV 11 8/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 20ł2 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 


Kwota dotacji 
Iw zll 

Ozial Rozdzial Treść 
podmiotowej przedmiotowej 

celowej 

I 2 3 4 S 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finansów publicznych 744000 3S 396 

150 1501 1 Samorząd Województwa Mazowieckiego 12255 

750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 9840 

80 1 80 104 Gmina Pułtusk 830 1 

85 1 85 154 Powiat Makowski 5000 

92 1 92 109 I M; e;,Ie; Dom K.dh.~ 375 000 

92 1 92 11 6 I M;e;,Ie, BibIloreK P" hl; C7 n, 369000 

Jednostki nie na1eż'lce do sektora finansów publicznych 120000 

85 1 85 154 
IR e, 'i 7,,,i~~,~u5•.n,, .u profilaktyki 

7000 

92 1 92105 .", \, .1. , In , 13000 

926 92605 II .. ~ ~nianie kultury i sportu 100000 

OGÓŁEM: 744000 ISS 396 

c: 
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVV 11 8/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia J9 kwietnia 20 12 r. 

MIEJSKJ PROGRAM PROFlLAKTYKJ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I MIEJSKJ PROGRAM PROFILAKTYKJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

( 


Dochody Wydatki 

Wyszczególnienie Dzial 
Rozdzia 

I 
Plan Wyszczególnienie Dzial 

Rozdzia 
I 

Plan 

I 2 3 4 5 6 7 8 

z tytułu zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu 

756 75618 200000 
Miejski Program Profi laktyki 
i Rozw i ązywania Problemów 

Alkoholowych 
85 1 85 154 252205 

Miejski Program Profilaktyki 
i Przec i wdziałania 851 85153 17000 

Narkomanii 

Ogólem 200000 269205 
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• 

• 

• 

Uzasadnienie 

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 148.838 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów w wzdziale 75023 o kwotę 26.281 zł, z tytułu wypłaty odszkodowania za zalane 
pomieszczenia biurowe; 

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 7562 1 o kwotę 245.790 zł, z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/20 12; 

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 7580 1 o kwotę 40.8ł4 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, 
zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012; 

- zwiększenie dochodów o kwotę 40.000 zł w rozdziale 852 12 z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FfN-I.31 I 1.24.2012; 

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.100 zł w rozdziale 85213 z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FfN-1.31 I 1.24.20 12; 

- zmniejszenie dochodów o kwotę 5.000 zł w rozdziale 852 14 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-1.31 I 1.24.20 12; 

- zwiększenie dochodów o kwotę 1.000 zł w rozdziale 85216 z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-1.3111.24.2012; 

- zmniej szenie dochodów o kwotę 400 zł w rozdziale 85219 z tytułu zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FfN-1.31 I 1.24.2012; 

- zwiększenie dochodów o kwotę 12.400 zł w rozdziale 85228 z tytułu zwiększen ia dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FfN-1.31 I 1.24.2012, oraz wpływów z usług; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 62.385 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, zgodnie 
z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FfN-I.3III.8.20 12.854; 

Dokonuje się zw iększenia wydatków budżetowych o kwotę 669.583 z ł, w tym: 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 50.567 zł na zwiększone sk ładki rentowe oraz zakup usług 
pozostałych i remontowych; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80 1010 kwotę 50.361 zł na zwiększoną składkę rentową; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 32.476 zł na zwiększoną składkę rentową oraz dotację do 
przedszkola niepublicznego; 

• - zwiększenie wydatków w rozdziale 80 II O o kwotę 26. 163 zł na zwiększoną składkę rentową; 

- zwiększenie wydatków o kwotę 2.400 zł w rozdziale 80 113 z przeznaczeniem na zwrot kosztów dowozu ucznia 
niepełnosprawnego do szkoły; 

- zwiększenie wydatków o kwotę 3.035 zł w rozdziale 80 148 na zwiększoną składkę rentową; 


- zwiększenie wydatków w rozdziale 85 153 i 85 154 o kwotę 69.205 zł na realizację Programu Pwfilaktyki 

i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 852 12 o kwotę 40.000 zł na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.100 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej; 

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 5.000 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 1.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy spo łecznej; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 10.400 zł na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej, 
w tym zwiększonej składk i rentowej; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 2.400 zł na świadczenie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 8540 l o kwotę 2.715 zł z przeznaczeniem na zwiększoną składkę rentową; 
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• 


• - zwiększenie wydatków w rozdziale 854 15 o kwotę 93.385 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 900 19 o kwotę 268.539 zł na wydatki związane z ochroną środowiska; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 837 z ł na zwiększoną składkę zdrowotną. 

Ponadto, w związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych 
paragrafach oraz oszczędnościami w innych paragrafach dokonuje s i ę przeniesienia ś rodków pomiędzy 

paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Dokonuje s ię przeniesienia środków w rozdz. 600 16 z wydatków 
bieżących na wydatki majątkowe na zadanie "Zakup oprogramowania "RoadMan" z ewidencją dróg". 

DURMIS'Tl\łJ)0MU;:;TA 

mgr JalLLL z JGI!kowski 
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Zalącznik Nr .. ").~.......,,.....• 

do Protokołu Nr ..15:'(.' ....•.....•. 
UCHWALA NR XVI/1l9/2012 

z dnia . "(.1.~,,Q!!.~ ?:!9.!ł...:o: :..... .
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 19 kwietnia 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200 I r. 
Nr 142. poz. 1591 z późno zm.! oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy /Dz. U. Nr 61, poz. 710 z późno zm.! uchwala się, co 
następuje: 

§ I. W uchwale Nr V /30/20 II Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 20 II r. w sprawie 
ustalenia zasad wypłaty diet radnym wprowadza się następujące zmiany: 

I) uchyla się § 2, 

2) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2. Radny otrzymuje diety w formie ryczałtu mies Ięcznego naliczanego 
z pomocąjednego wskaźnika procentowego, zaokrąglone do pełnego złotego w dół", 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: "Zryczałtowane diety, o których mowa w § 3 wypłacane będą do dnia 5 każdego 
• 	 miesiąca, w punkcie kasowym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim lub na rachunek bankowy wskazany 

przez radnego, za miesiąc poprzedni". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1~1'1 AW~\ 


• 

Tomasz W dyli~k i 


~r Ol· s·697 


Przewodniczący Rady 

Miejskiej 


W'''~'''; 
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Uzasa dnienie 

Zgodnie z art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późno zm.l na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przysługują diety. W obecnie 
obowiązującej uchwale Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 2011 r. 
w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym niezbędne jest dokonanie zmian w celu zapewnienia 
przejrzystości przepisów i zasad wypłat diet radnym. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne . 

• 
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Załącznik Nr ..... w,..........._ 

do Protokołu Nr ..~'f.~ ........... 
z rlnia ..~.I;tQ~,.~.g.2... 

Uczestnictwo Miasta Maków Mazowiecki 

w Międzygminnym Związku Regionu Ciechanowskiego 


Informacja za łata 2009 -201l 


Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego został zarejestrowany w dniu 24 czerwca 
2009r. i wpisany w rejestrze Związków prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 
Administracji pod poz. 293. Statut Związku opublikowano 15 lipca 2009r. w Dzienniku Urzędowym 
Woj. Mazowieckiego Nr 112, poz. 3234. 

Zadaniem Związku jest planowanie i wykonywanie zadali publicznych w zakresie tworzenia 
warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na terenie gmin będących uczestnikami 
Związku w dziedzinie gospodarki odpadami poprzez realizację projektu pn. "Budowa Zintegrowanego 
Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego". 

Podstawowe zadania inwestycyjne przewidziane w ramach projektu to : 

• 1. Budowa głównego obiektu - Regionalnego Zakladu Gospodarki Odpadami (RZGO) w Woli 

Pawłowskiej, o przepustowości zapewniającej unieszkodliwienie odpadów komunalnych w ilości 


łącznej około 58.500 Mg z możliwością rozbudowy do 70 000 Mg/a, RZGO składać się będzie z: 

• instalacji sortowania odpadów zmieszanych o przepustowości nie mniejszej niż 58.500 Mg/a 


z możliwością rozbudowy do 70 000 Mg/a; 

• instalacja biologicznego przetwarzania odpadów o wydajności nie mniejszej niż 15.800 


Mg/a, z możliwością rozbudowy do 20 000 Mg/a; 

• instalacji doczyszczania i konfekcjonowania tworzyw sztucznych o wydajności 3800 Mg/a, 

• nowej kwatery składowania odpadów przetworzonych o powierzchni około 2,8 ha w Woli 


Pawłowskiej, 


2. Budowa 3 stacji przeładunkowych i obiektów pomocniczych (w m. Płocochowo gm. Pułtnsk; w 
m. Oględa gm. Przasnysz; w Makowie Mazowieckim). 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 


Zadanie . 1: lokalizacja w miejscowości Wola Pawłowska - Regionalny Zaklad Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi

• 
 • budowa instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów 

komunalnych zmieszanych, składającej się z : 

, - sortowni odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie, z systemem przygotowania 
komponentów do produkcji paliwa z odpadów, 

. - instalacji biologicznego przetwarzania odpadów organicznych w systemie 
zamkniętym, budowa kwatery składowania odpadów "B2"; 

I • budowa zaplecza związanego z dojrzewaniem kompostuJstabilizatu, 
" budowa zaplecza administracyjno-edukacyjnego i socjalnego, 
• budowa garaży i warsztatu podręcznego, 
• budowa zaplecza magazynowego, 
• realizacja infrastruktury technicznej (infrastruktura strefy wjazdowej , drogi place, 

wodociąg, gospodarka ściekowa, energetyka, ogrodzenie), 

Zadanie 2: łokalizacja Oględa - stacja przeładunkowa 
Budowa stacji przeładunkowej z segmentami technologicznymi: wiatą rozładunku odpadów, 
zapleczem programu segregacji, punktem gromadzenia odpadów problemowych, kwaterą składowania 



odpadów azbestowych oraz budynkiem administracyjno- socjalnym, a także z niezbędną 
infrastrukturą techniczną - drogami, placami. 

Zadanie 3: lokalizacja Plocochowo - stacja przeladunkowa 

Budowa stacji przeładunkowej z segmentami technologicznymi: segmentem przeładunku odpadów, 

budynkiem demontażu i segregacji odpadów wielkogabarytowych (z placem technologicznym), wiatą 


magazynową (Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego), a także z niezbędną infrastrukturą techniczną - drogami, placami. 


Zadanie 4: lokalizacja Maków Mazowiecki - stacja przeładunkowa 


Budowa stacji przeladunkowej z segmentami technologicznymi: wiatą prze ładunku odpadów, 

segmentem przeróbki odpadów budowlanych, miej scem do magazynowania odpadów problemowych, 

niezbędną infrastrukturą techniczną--<łrogami , placami. 


Uczestnikami Związku są gminy z terenu czterech powiatów województwa mazowieckiego: 

• 
1, Powiat Ciechanowski 


J.. Miasto Ciechanów 

J.. Miasto i Gm ina Glinojeck 

J.. Gmina Ciechanów 

J.. Gmina Gołymin Ośrodek 


J.. Gmina Grudusk 

).. Gmina Ojrzeń 


J.. Gmina Opinogóra Górna 

J.. Gmina Regimin 

J.. (bez Gminy Sońsk) 


2. Powiat Przasnyski 

J.. Miasto Przasnysz 

J.. Miasto i Gmina Chorzele 

J.. Gmina Czernice Borowe 

J.. Gmina Jednorożec 


J.. Gmina Krasne 

J.. Gmina Krzynowłoga Mała 


J.. Gmina Przasnysz 

3. Powiat Makowski 


J.. Miasto Maków Mazowiecki 

J.. Gmina Czerwonka 


• 	 J.. Gmina Karniewo 
J.. Gmina Krasnosielc 
J.. Gmina Młynarze 
J.. Gmina Płoniawy - Bramura 
J.. Gmina Rzewnie 
J.. Gmina Sypniewo 
J.. Gmina Szelków 
J.. (bez MiG Różan) 

4. Powiat Pultuski 

J.. Miasto i Gmina Pułtusk 


J.. Gmina Pokrzywnica 

J.. Gmina Świercze 

J.. (bez Gmin Winnica, Zatory, Obryte, Gzy) 




Miasto Maków Mazowiecki przystąpiło do Związku na podstawie Uchwały Nr 
XXV1J40/2008 Rady Miejskiej z dn. 30.06.2008 r. o utworzeniu Związku Międzygminnego, oraz 
Uchwały Nr XXV/ 141 /2008 Rady Miejskiej z dn. 30.06.2008 r. O przyjęciu Statutu Związku . 

Dla głównego zadania Związku- realizacji proj ektu "Budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" przy współfinansowaniu środkami 

europej sk imi , gminy uczestnicy Związku zobowiązały się do zabezpieczenia udzia lu własnego przy 
finansowaniu projektu w postaci składek członkowskich . 

Pierwszym rokiem budżetowym Związku był rok 20 lO. 
Dochody Związku na rok 20 10 zosta ły ustalone w oparciu o składki członkowskie uczestników 
Związku na podstawie: 

• 

1) Uchwały nr IW15/09 Zgromadzenia Związku z dn. 28 października 2009 r. w sprawie 
ustalenia wysokości składki członkowskiej na 20 10 r. oraz terminu j ej płatnośc i. ( 4 raty do 
15 dnia rozpoczynającego s ię 

kwartału), 

2) Uchwały nr 1ll/16/09 Zgromadzenia Związku z dn. 28 października 2009r w sprawie 
ustalenia wysokości i zasad wnoszenia składki na realizację przedsięwzięcia " Budowa 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gm in regIOnu 
ciechanowskiego" w roku 20 lOr, 
Wysokość przypisu dla Miasta Maków Mazowiecki na rok 20 10: 

składka członkowska 22 020 PLN 
składka inwestycyjna 101 932 PLN 

Wysokość składek członkowskich na 2011 r. ustalono uchwałami Zgromadzenia Związku: 
1) Uchwała Nr VłTl/26 /10 z dnia 05 listopada 20 l0r w sprawie ustalenia wysokości składki 
członkowskiej i terminu j ej płatnośc i , 

2) Uchwała Nr Vill127/10 z dnia 05 listopada 20 l0r w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
wnoszenia składki na realizację przedsięwzięcia ... 
Wysokość przypisu dla Miasta Maków Mazowiecki na rok 20 11: 

składka członkowska 21 943 PLN 

• 


składka inwestycyjna 101 590 PLN 

Wysokość składek członkowskich na 20 12r. ustalono uchwałami Zgromadzenia Związku: 


I) Uchwała Nr 1ll/19/ ll z dnia 09 listopada 20ll r w sprawie ustalenia wysokości składki 


członkowskiej i tenninu jej płatności, 


2) Uchwała Nr IW20l1l z dnia 09 listopada 20 llr. w sprawie ustalenia wysokośc i i zasad 

wnoszenia składki na realizację przedsięwzięcia ... 

Wysokość przypisu dla Miasta Maków Mazowiecki na rok 20 12: 


składka członkowska 2 1 857 PLN 
składka inwestycyj na 101 190 PLN 

Składki inwestycyjne przekazane przez gminy uczestników Związku na 20 1Or. pozwoliły na 
rozpoczęcie opracowania dokumentów i dokumentacji okreś lonych w wymogach Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego dla projektów staraj ących się o dofinansowanie środkami unijnymi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środow isko niezbędnych przy złożeniu wniosku aplikacyjnego o środki unijne. 

Dokumentacja koncepcyjno- technologiczna 
Dla realizacji projektu " Budowa Zintegrowanego Systemu" jeszcze przed rejestracją Związku była 
przygotowywana dokumentacja dla Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w 
Woli Pawłowskiej : 

Koncepcja budowy Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin 
regionu ciechanowskiego, 



Raport o Oddziaływaniu na Środowisko dla przeds ięwz ięcia "Budowa Regionalnego Zakladu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego", 

W roku 2010 podstawowym działaniem Związku było przygotowanie dokumentacji: 


l .Koncepcji programowo-przestrzennych 
2. Raportów oddziaływania na środowisko dla pozostałych instalacji ~yslemu : 

Stacji przeładunkowej wraz z kwaterą składowania azbestu na terenie 
składowisko odpadów w Oględzie pow. przasnyski. 

Stacji przeładunkowej wraz z segmentem przeróbki odpadów 
budowlanych na terenie przy oczyszczalni ścieków w Makowie Maz. 

Stacji przeładunkowej wraz z infrastrukturą do zagospodarowania 
odpadów wielkogabarytowych na terenie składowiska odpadów w Plocochowie powiat 
pultuski, 
niezbędnej do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
poszczegółnych przedsięwzięć, wymaganych jako obligatoryjne załączniki do wniosku O 

dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007 -20 I 3. 

• W dniu 30 grudnia 2009r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na 
opracowanie koncepcji programowo-przestrzennych budowy: 

- insta lacji na terenie składow iska odpadów w Oględzie, pow. przasnyski, tj. stacji 
przeładunkowej odpadów zmieszanych oraz kwatery składowania odpadów zawierających 
azbest, 
instalacji na terenie składowiska odpadów w Płocochowie, pow. pultuski tj. stacji 
przeładunkowej odpadów zmieszanych wraz z infrastrukturą do zagospodarowania odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

- stacji przeładunkowej odpadów zmieszanych wraz z segmentem przeróbki odpadów 
budowłanych przy oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim. 

Podstawowym obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest Studium Wykonalności 

przedsięwzięcia określającym zasadność, wykonalność i trwałość projektu. 

• 

Zarząd Związku w dniu 29 marca 20 lOr. ogłosił przetarg nieograniczony w oparciu o ustawę 
Prawo zamówiet\ publicznych na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Budowa 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego". 
Komisja przetargowa po przeprowadzonej ocenie złożonej dokumentacji przetargowej do 
sporządzenia Studium Wykonalnośc i wybrała ofertę finny Tomas Consulting T. Perkowski z 
Białegostoku. Umowę na opracowanie podpisano w dniu I I maja 20 I Or. 

Dla poprawnego opracowania Studium Wykonalności z uwagi na to, że na terenie, na którym 
planowane są główne instalacje (teren składowiska w Woli Pawłowskiej), aktualnie występuje 

roślinność, która na etapie budowy trzeba będzie usunąć, została zlecona "inwentaryzacja zieleni" dla 
tego terenu. W wyniku analizy nadesłanych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 28.05.20 lOr. wybrano 
ofertę firmyartGarden z Torunia z terminem opracowania do I I czerwca 20 lOr. 

Kolejnym dokumentem pozwalającym na opracowanie kompletnych dokumentacji 
przetargowych umożliwiających zamawiającemu ogłaszanie i przeprowadzanie postępowań 

dotyczących udzielania zamówień publicznych na projektowanie i wykonywanie robót budowlanych 
wg systemu " zaprojektuj i wybuduj" (Żółty FIDIC) było opracowanie Programu funkcjonalno
użytkowego ca łości przedsięwzięcia. 20 lipca 20 lOr. w wyniku postępowania przetargowego 
dokonano wyboru wykonawcy opracowania. 
Dokumentacja zawierająca: 

- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu 
nieograniczonego na roboty budowlane projektowane przez wykonawcę, 

- wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
- program funkcjonalno- użytkowy, 
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została opracowana przez finnę Grontmij Polska z Poznania. 

Obydwa dokumenty ~ . Studium Wykonalności i Program funcjonalno-użytkowy zostały w ramach 

pomocy technicznej skierowane do weryfikacji pod względem poprawności opracowania. 

Program funkcjonalno-użytkowy otrzymał pozytywną ocenę, natomiast Studium Wykonalności 


wymagało poprawek i uzupełnień . 


Dokumentacja związana z oceną oddziałYwania na środowisko. 
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa Regionalnego 

Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego w Woli 
Pawłowskiej", w dniu 22 marca 2009r. podpisał Prezydent Miasta Ciechanów (przed rejestracją 

Związku - wpis do rejestru Związków międzygminnych w dniu 24 czerwca 2009r. pod poz. 293). 
Dla pozyskania decyzji środowiskowej, opracowano Raport oddziaływania instalacji na 

środowisko, a także pozyskano wymaganą prawem opinię sanitarną Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w zakresie oddziaływania na ludzi i postanowienie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w zakresie oddziaływania na środowisko. 

• 
W dniu 04 stycznia 201Or. Wójt Gminy Ciechanów wydał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia "Budowa Regionałnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" . 

W trakcie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji wpływały odwołania i 
protesty : Stowarzyszenia" Wiedza ekologiczna" z Pruszkowa oraz osób fizycznych Pani Edyty 
Wójcik-Zmudczyńskiej z Ciechanowa i Zbigniewa Kowalskiego z Ciechanowa. Natomiast nie było 


protestów ze strony okolicznych mieszkańców. 


Decyzja po procedurze odwoławczej stała się prawomocna z dniem 29 marca 20l0r. 

W dniu 02 kwietnia 2010r. Zarząd Związku wystąpił z wnioskiem O wydanie decyzji 

lokalizacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Decyzja lokalizacyjna została wydana w dniu 08 czerwca 20 lOr. 
Decyzja ta została zaskarżona przez te same podmioty jw. 
Po procedurach odwoławczych Wójt Gminy Ciechanów wydał decyzję lokalizacyjną dnia 6 września 
20 lOr., która stała się prawomocna z dniem 18 listopada 20 lOr. 

Po opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennych dla instalacji w 
Oględzie, pow. przasnyski, Płocochowie, pow. Pułtuski , Zarząd Związku wystąpił z dniem 22 
czerwca 20 I Or. z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania Raportu oddziaływania na 
środowisko dla planowanych instalacji w Oględzie pow. przasnyski, oraz dnia 22 lipca 2010r. o 
opracowanie karty infonnacyjnej i Raportu oddziaływania na środowisko dla planowanych instalacji 
w Płocochowie i Makowie Mazowieckim. 

• Po opracowaniu przedmiotowych dokumentów w dniu 6 września 20 lOr. Zarząd Związku wystąpił 
do: 

l) Wójta Gminy Przasnysz O wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji w Oględzie, 
2) Burmistrza Miasta Pułtusk o wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji w 

Płocochowie, 

3) Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki o wydanie decyzji środowiskowej dla instalacji w 
Makowie Mazowieckim. 

Do końca 20 l Or. uzyskano pozytywne op inie Państwowych Powiatowych Inspektorów 
Sanitarnych dla poszczególnych instalacji i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie dla instalacji w Makowie Mazowieckim. 

Ad l) Z uwagi na protest mieszkańców miejscowości Oględa jaki wpłyną! m.in do 
Wojewódzkiego inspektora Ochrony Środowiska w Ostrołęce, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, został wydłużony okres analizy dokumentacji środowiskowej i wydania 
postanowienia. 

W toku konsultacji z udziałem społeczeństwa odbyły się dwie rozprawy administracyjne w 
dniach: 10 stycznia 20 II r. oraz 25 maja 2011 r. 



Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy oraz na fakt sprzeciwu okolicznych mieszkaI\ców 
dokumentacja środowi skowa została skierowana na Regionalną Komisję Ocen Oddzia ływania na 
Środowisko, której posiedzenie odbyło się w dn . 04 kwietnia 20 II r. 

W dniu II maja 20 II r zostało wydane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. 

Wójt Gminy Przasnysz wydał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji w 
Oględzie z dn. 10 czerwca 20 I Jr. 
Od decyzji odwoła ło się Stowarzyszenie "Wiedza Ekologiczna" z Pruszkowa oraz mieszkaI\cy wsi 
Oględa. Decyzja po procedurze odwoławczej w SKO Ostrołęka stała s ię prawomocna z dn. 23.09 
2011r. 

Ad 2) Burmistrz Miasta Pułtusk w dn. 11 marca 20 II r. wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla stacji przeładunkowej wraz z infrastrukturą w Płocochowie. W ustawowym 
terminie nie wpłynęły odwołania . 

Dla przedmiotowej instalacji w dn. 05 września 20 II r. została wydana również Decyzja o ustaleniu 
lokalizacj i inwestycji celu pubłicznego. 

• 
Ad 3) Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w dn. 08 lutego 20 II r. wydał decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla stacji przeładunkowej wraz z segmentem przeróbki odpadów 
budowlanych w Makowie Mazowieckim. Nie wpłynęły protesty i odwołania . 

Zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie (Instytucja Pośrednicząca w współfinansowaniu projektu), po zgromadzeniu 
wymaganej dokumentacji projektu w dn. 04.11.20llr. został złożony do Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Wniosek MJWPU. 420-641 / 11 " Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla 
gmin regionu ciechanowskiego" z dniem 16. 12.20 II r. przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej 
został przekazany do oceny merytorycznej . 

Działania administracyjne i promocyjne 
1. 	 Dla przygotowania dokumentacj i aplikacyjnej, Zgromadzenie Związku 

podjęło m in. następujące uchwały" 
- Uchwała Nr VIII/24/1 O z dn. 05 listopada 20 I O w sprawie przeznaczenia składki 

• 
inwestycyjnej na realizację przedsięwzięcia " Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" 

- Uchwała Nr VlII/2S/1 O z dn. 05 listopada 20 lOr. w sprawie upowazOlenia do złożen ia 

wniosku oraz przyjęcie do reałizacji przedsięwzięcia pn, " Budowa ..... .. .. . 
- Uchwała Nr WIS/II z dn. 12 maja 20 lIr. w sprawie powierzenia przez gminy zadań 

własnych dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkańców w przedmiocie zadania publicznego w 
zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. W miesiącu łutym 20 lOr. podjęto prace nad stworzeniem strony internetowej Związku. 
Wystąpiono do gmin uczestników Związku o przedstawienie danych i charakterystyki poszczególnych 
gmin do umieszczenia na stronie internetowej Związku . 

Na stronie umieszczono m.in Statut Związku, strukturę organizacyj ną i władze, oraz krótkie 
charakterystyki gmin uczestników Związku. 

3. W miesiącu maju 20 I O r.przeprowadzono postępowanie dla prowadzenia bieżącej obsługi 
bankowej (wybrano Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie). 

4. W ramach prowadzenia działalności edukacyjnej opracowano i wydano w październiku 
20 lOr. pierwszą broszurę o celach i zakresie przedsięwzięcia: "Budowa Zintegrowanego Systemu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego". 
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• 

Podstawy prawne działania oraz dane ogółne nt. Związku 
Ustawa o samorządzie gminnym daje możliwość wykonywania zadań własnych gminy poprzez 
tworzenie związków międzygminnych. Miasto Maków Mazowiecki wspólnie z większością gmin z 
powiatów ciechanowskiego, pultuskiego, przasnyskiego oraz makowskiego utworzyło Międzygminny 
Związek Regionu Ciechanowskiego. Zadaniem związku jest planowanie i wykonywanie zadań 
publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania porządku i czystości na 
terenach gmin będących uczestnikami Związku. Zadania te polegają w szczególności na: 
- budowie i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
- realizacj i kompleksowego regionalnego programu gospodarki odpadami poprzez: organizowanie 
selektywnej zbiórki odpadów, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych; 
- powadzenie działalności edukacyjnej w zakresie gospodarki odpadami; 
- rekultywacji wysypisk nie spełniających norm ochrony środowiska. 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym MZRC posiada osobowość prawną a zadania publiczne, 
dla realizacji których został utworzony wykonuje w imieniu własnym i na własny rachunek. Podstawą 
działalności Związku poza ogólnie obowiązującymi przepisami prawa jest jego Statut, przyjęty przez 
rady gmin (uczestników związku). W myśl Statutu organami Związku są: 
- Zgromadzenie Związku będące organem stanowiąco-kontrolnym; 
- Zarząd Związku będący organem wykonawczym. 
W skład Zgromadzenia z mocy prawa wchodzą wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast (art. 70 
ust. I ustawy o samorządzie gminnym). Nadto art. 70 ust. 3 ustawy, o której mowa w zdaniu 

• 

poprzednim, pozwala aby statut związku przyznawał poszczególnym gminom więcej niż jeden głos w 
zgromadzeniu (w takim przypadku dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada 
gminy). 
Statut Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, który został opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 15 lipca 2009 r. Nr 112 pod pozycją 3234, 
przyznaje Miastu Maków Mazowiecki dwóch dodatkowych przedstawicieli, których wybiera Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim. 
Zatem obecnie przedstawicielami Miasta Maków Mazowiecki w Zgromadzeniu Związku są: 
Janusz Jankowski jako Burmistrz Miasta (w skład Zgromadzenia wchodzi z mocy ustawy o 
samorządzie gminnym) 
oraz 
Remigiusz Chrzanowski i Grzegorz Napiórkowski jako dodatkowi przedstawiciele wyznaczeni przez 
Radę Miejską w Makowie Mazowieckim na mocy uchwały nr lIV15/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. 
Ponadto Janusz Jankowski jest członkiem zarządu Związku. Zarząd jest organem wykonawczym, 
który składa się z pięciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Związku. Na czele zarządu stoi 
jego Przewodniczący, który jest etatowym pracownikiem związku, zaś pozostali członkowie swoje 
obowiązki wykonują bez wynagrodzenia. 
Siedziba MZRC mieści się w Ciechanowie przy ulicy Gostkowskiej 83; tel.lfax 23 6732776; e-mail: 
biuro@mzrc.pl; http://www.mzrc.pl. 

Maków Mazowiecki, kwiecieil 2012r. 
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REALIZACJA PRZEZ MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 


USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 


Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadan ia 

gmin oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku . Ponadto ustawa 

określa warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tychże odpadów oraz warunki udzielania zezwoleń podmiotom 

świadczącym uslugi w zakresie uregulowanym w ustawie. 

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań 

wlasnych gminy. 

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. a w 

szczególności : 

1) tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy 

lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych - w Makowie 

Mazowieckim w tym celu powołano m.in. spółkę komunalną MPUK Sp. z 0.0.; 

2) zapewniają budowę . utrzymanie i eksploatację wlasnych lub wspólnych z innymi gminami: 

a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - w przypadku Makowa 

Mazowieckiego zadanie to będzie realizowane przez Międzygminny Związek Regionu 

Ciechanowskiego, którego Miasto jest uczestnikiem. 

b) stacji zlewnych. w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest 

niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty - w Makowie Mazowieckim z racji stosunkowo małych 

odleglości od poszczególnych nieruchomości do miejskiej oczyszczalni ścieków nie zachodzi 

potrzeba budowania stacji zlewnych. 

c) instalacji i urządzeń do zbierania. transportu i unieszkodliwiania zwlok zwierzęcych lub ich części - Miasto 

nie realizuje tego obowiązku - zwłoki zwierzęce odbierane są przez podmioty wykonujące dzialalność 

w tym zakresie, mające swoje siedziby poza Makowem. 

d) szaletów publicznych - w mieście problem ten rozwiązany jest poprzez usytuowanie w miejscach 

ogólnie dostępnych 4 przenośnych kabin wc; 

3) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic. placów i terenów otwartych. w szczególności przez: zbieranie i 

pozbywanie się . blota. śniegu . lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez wlaścicieli 

nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na 

chodniku - ulice miejskie są corocznie obejmowaną okresowym czyszczeniem pozimowym oraz 

doraźnym w okresie wiosenno-jesiennym, natomiast w okresie zimowym zadanie to realizowane jest 

poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej dróg i chodników - tereny należące do 

Miasta obsługiwane są przez MPUK Sp. z 0 .0, odpady zgromadzone w koszach ulicznych (aktualnie 

80 koszy rozstawionych zostało na terenie miasta) odbierane są cyklicznie przez MPUK Sp. z 0.0.. ; 

Lwia część ustawy mówi o gospodarce ..śmieciowej" i temu zagadnieniu poświęcona jest dalsza część 

opracowania. 



PLAN DZIAŁAŃ 


WE WDRAŻANIU ZMIAN W GMINNYCH SYSTEMACH 


GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 


• 

Ustawą z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku gminy 

otrzymaly nowe mechanizmy prawne pozwalające na kształtowanie i regulowanie zasad prowadzenia 

gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. Jednocześnie gminy zostały zobligowane do 

zorganizowania wywozu odpadów od mieszkańców oraz do wybudowania i prowadzenia instalacj i do 

przetwarzania tych odpadów. Gminy regionu ciecha~owskiego, do którego należy Miasto Maków 

Mazowiecki , planują wybudować instalację przetwarzania odpadów wspólnie w ramach Międzygminnego 

Związku. Natomiast organizację odbierania odpadów będą realizować samodzielnie. Międzygminny Związek 

w ramach obowiązującego go statutu udzieli gminom pomocy w zakresie propagowania nowych przepisów, 

przygotowania wzorów projektów wymaganych uchwał oraz przedstawienia planu działań we wdrażaniu 

nowych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę powinno mieć charakter kompleksowy oraz 

efektywny czyli zapewniający osiąganie wymaganych poziomów odzysku oraz ograniczenie składowania 

odpadÓW. 

Dla organizacji nowego systemu kluczowe znaczenie będzie miała aktualizacja wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami (WPGO) oraz uchwała sejmiku wojewódzkiego w sprawie wykonania WPGO (akt 

prawa miejscowego), w której zostaną określone regiony gospodarowania odpadami oraz regionalne 

instalacje do ich zagospodarowania (obowiązujący termin 1.07.2012 r.). Równie istotne dla nowego 

systemu będą też akty wykonawcze do ustawy regulujące wymagania wobec odbierających odpady, 

określające poziomy odzysku i recyklingu odpadów oraz dotyczące poziomu ograniczenia poziomów masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania . 

• Od 1 stycznia 2013 roku mają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, a gminy są zobowiązane do tego czasu podjąć wymagane ustawą uchwały stanowiące akty 

prawa miejscowego. 

W pierwszym etapie prac należy przeprowadzić analizę stanu istniejącego obejmującą sytuację 

ilościową i jakościową w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. Analiza powinna 

zawierać ilość i skład wytwarzanych odpadów wraz z prognozą zmian, podmioty prowadzące dzialalność w 

zakresie gospodarowania odpadami, funkcjonujące ceny za odbiór odpadów, ocenę możliwości wypełnienia 

wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (papier, tworzywa sztuczne, szkło , metale) oraz ograniczenia 

składowania odpadów ulegających biodegradacji. Na tym etapie należy też przyjąć podstawowe zalożenia 

organizacji nowego gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych. Na terenie Makowa przewiduje 

się objęcie systemem wszystkich wytwarzających odpady komunalne (także od przemysiu i uslug oraz 

instytucji), obslugę odbioru odpadów na calej gminie (sektorze) przez jednego przedsiębiorcę , obliczanie 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i 

przyjęcie zasady systemu rozliczania i kontroli odpadów w gminie. Planowany termin na zakończenie 

badań i analiz ustala sie do końca III kwartału br. 



W drugim etapie należy przygotować model systemu gospodarki odpadami obejmujący pakiet 

świadczenia uslug mieszkańcom w zamian za oplatę . Pakiet powinien być kompilacją systemu odbierania 

odpadów zmieszanych, selektywnie zbieranych, zbieranych akcyjnie i w utworzonych punktach selektywnej 

zbiórki odpadów. Konieczne do ustalenia parametry powinny obejmować : ilość odpadów komunalnych 

odbieranych od wlaściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów, sposÓb świadczenia usług 

przez punkty selektywnego zbierania odpadów. System powinien pokryć koszty odbierania, transportu , 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz administrowania systemem. W tym celu należy 

przygotować szacunkową analizę ekonomiczną funkcjonowania systemu. Planowany termin realizacji 

ustala się na koniec października br. 

W trzecim etapie należy przygotować wytyczne do następujących uchwal: 

1. 	 uchwaly dotyczącej wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami z 

nieruchomości zamieszkalych przez mieszkańców gminy oraz z nieruchomości, na których powstają 

odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy (taka możliwość musi zostać zaakceptowana 

uchwalą) . Należy przedstawić propozycję zmniejszenia opiaty jeżeli odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny. 

2. 	 uchwały w sprawie sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie 

nieruchomości zamieszkałej i nie zamieszkałej , oraz uchwały określającej wzór deklaracji składanej 

przez właścicieli nieruchomości wraz z objaśnieniami, pouczeniami, terminami i miejscu składania 

deklaracji. 

W czwartym etapie należy przygotować propozycję stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za zagospodarowanie odpadów komunalnych, które będzie uchwalała rada gminy i 

weryfikowała je raz do roku . Opłata ta jest daniną publiczną (nie jest podatkiem gdyż jest powiązana z 

usługą i jej wysokość nie określa akt rangi ustawowej lecz akt prawa miejscowego) płaconą na rzecz gminy i 

podobnie do podatków lokalnych stanowi dochód gminy. Skumulowana opłata od mieszkańców powinna 

pokryć łączną cenę usługi wywożenia odpadów przez przedsiębiorcę wyłonionego w postępowaniu 

przetargowym. Gmina będzie musiała dokonać więc zestawienia ceny usługi oraz łącznej sumy opłat za 

wywóz odpadów komunalnych. Niezmiernie ważne dla gminy będzie prawidłowe skalkulowanie opłat, gdyż 

ustawa nie przewiduje, żadnego instrumentu indeksującego te wartości. Tym samym cena usługi stanowi dla 

gminy ryzyko, że zostanie skalkulowana niewłaściwie . 

W piątym etapie należy przygotować i przeprowadzić w oparciu o prawo zamówień publicznych 

procedurę wyłonienia przedsięb iorcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi odbioru, transportu i 

unieszkodliwian ia odpadÓW komunalnych na terenie gminy. Nawiązanie relacji prawnych z przedsiębiorcą 

zarówno co do treśc i, jaki i formy stanowi wolę gminy sprecyzowaną w specyfikacji zamówienia. Zawierana 

umowa to umowa dwustronna na rzecz osób trzecich , podmiotowo - kwalifikowana, odpłatna, nie koniecznie 

ekwiwalentna z ryzykiem dla obu stron umowy. Przewiduje· sie przeprowadzenie procedury przetargowej 

w okresie styczeń - luty 2013 r. 



Wykaz niezbędnych uchwal gminy (wynikających z art.4.1., 

6c.2.,6d.2., 6k.1., 61., 6n ., 6r.3.,6r.4 ustawy) 

... o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścic iełi 

nieruchomości , 

... o odbieraniu odpadów od właściciełi nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, 


... o podziale obszaru gminy na sektory, 


... o wyborze metody ustalenia opłaty, 


... o określeniu stawki opiaty (w tym stawki za odpady selektywnie zbierane), 


... o wzorze deklaracji o wysokości opłaty, 


... o terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opiaty, 


... regulam in utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 


Całość prac związanych z procesem legislacyjnym należy przeprowadzić do końca 2012 roku i od 1 

stycznia 2013 roku powinna się zacząć kampania edukacyjno - informacyjna, mająca na celu zapoznanie 

właśc icieli nieruchomości zobowiązaniami wynikającymi z uchwal. 

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANłA ODPADAMI KOMUNALNYMI MUSI 


ZAFUNKCJONOWAĆ NAJPÓŹNIEJ 1 LIPCA 2013 ROKU 


ZATEM - WSZYSTKIE RĘCE NA POKŁAD III 


Integralną część niniejszej informacji stanowi kopia ankiety 


dla gmin dotyczącej gospodarowania odpadami przesłanej 


przez Miasto do Urzędu Marszałkowskiego
• 
Maków Mazowiecki, kwiecień 2012 r. 

JlU{M1S 'lU, !\.IlASTA 



Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023 


OOAnkieta dla gmin dotycząca gospodarowania odpadami 


Tabela 1 

Lp I Pytania 

I. 
Nazwa gmlnv Maków 

2. ~_~dza!,gminy i wiejska, , miaslo na 
miejska 

3. Powiat 
4. I i 
5. ; gminy ~;a~;~g1z~e~ ID 122 

~;a~;~gf~e~ 10102 

6. Liczba I I na terenie gminy, na 1702 
"lo 

7. Liczba i I na terenie g!"iny, na I nie 456 
"i, I (np. szkoły, szpitale, obiekty 
, itp.) 

8. 
i;;k(nUmer _'o 'i 

I i Iwgminie XXXl18012005 z dnia "v. 

9. Podać adres (link) strony I -j urzędu, u' i .,. on .... i I 

II. 
. 10. C~y g~in~ it~~~~i środki 

11. ~:~~hśrodki i 117 I I były' . przez gminę w 
I 

12. ~~y-~~!~~.:,,~ OdP;:.!r;;~~ś~~~~~ to krótko OPiS;Ć, z 
Plakaty, ulotki; . " 
oświatowe - dotyczące zakazu spalania odpadów oraz 

i l-fom, przekazu , grup odbioru oraz rodzajów odpadów, dotyczące seg regacji 
których 

13. ~::'ln;~c:;,e;:~s~~~Jd:~~~ (i,~~~ " nie 

14. CZv gmina 'w I I nie 
15. Czy gmina I .~~cl~. _" w nie 

III. STAN W LATACH 2010·2011 
, I 

16. Masa I ogółem w Mg w 2010 r. ,682431 , 
w r. 

17. 
~:;:dY 

I 'JakO w21 2398, 
'Mg w21 

18. C~y g~l~a. -. , składu I nie 
nych zmieszanych? Jeśli tak, proszę 

:wYnlkl. 
19. Liczba , gminy w 2010 r. 10100 

systemem zbierania ' knml I w 2011 "  10090 

systemem zbierania ł--,~~~~~ .... ', 
Lv 

, 
w 2010 r. 99% 

w 201 l r. 99% 

21. "l"" z 

· i i , przv poses;; tak 
• worki z posesji tak 
· , np. KP 7 (na wiele posesj i) 
• inne .iakie) 

• WOrki , posesji 
· , np. KP 7 (na wiele posesji) tak 
· inne (iakie) 

22. 
;~:~ef~:'miasta na , USIU~. ;~!~' przedsiębi~~~~W 
w zakresie odbierania "~"1 ' od właścicie li 

i i ~ w postaci I do ankietv) 
23. Cz.y gmina. i ~~~):~tr I I w tak 

zakresie odbierania odpadów komunalnych 
L 

~~~_', 9b o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach w brzmieniu 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r.  nadanym ustawą z 
dnia 1 lipca 201 1 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystośc i i 
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 
r. Nr ''', . 897)? 

24. C~'f na terenie 9.,:"iny • "ii;ki~ Jest system tak 

25. Jeśli tak. od kiedv Irokl 2007 
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023 


Lp 
26. 

27. 

28. 

29. 

3D. 
31. 

32. 

pytania 

OdPadÓ'ł:::';t~sunkU do-~g61;~j liczby nier~~~~~~1ci na 
wg sta nu na 98 
31.12.201 0r. 

terenie gminy 
~{~~a~~,~~ 98 

~:~~;". w tym : 
., .., I ._, ,wMg w 2010r. 30.65 

w 2011r. 3J . 19 
papier i tektura w . ~ 01 0r. 5. 

w . ~ 011 r. 9.' 
szklo w . 110r. 2e. 17 

w . 11 r. ~1tworzywa sztuczne w . lOr. 4. 
w . 111 '.64 

metale w 2010r. 0.03 
w2011r. O 

odpady I w 
w 

odpady i w 
w )11 r. 

odpady I i w2)10r. 2.26 

:~ 
D 

inne Oakie?) D 
w 2011r. D 

Sposób i ,z, 
I i 

~Odać rodzat~ ::!. przy!,.?"s~sjL 

~:a~i r~~~:;":i' •(frakcia) 
Papier, szkło , tworzywa sztuczne 

;~i~:~~a z "vjo.......... .i do I .o, i zbi6r1<i (podać ilość 

padać 'rodzai . 
- Gminne ~unktY : 

podać rodzaj. 

i 

- Mobilne.Pun~ty . i 
podać . (frakcja) i częstotliwość , 
: ' 'na odpady w . 

:~ać r~zaj zbieranych odpadów (frakcja) i częstotliwość 
" . papier. SZkIO. 

, 

~?~n:ć~~~~)zbieranYCh odpadów (frakcja) i częstotl iwość 
I 

~:~a~i r~~~~e:ti 
- g~ia~da z _-,- ido i zbiór1<i (podać ilość 15. gniazd z 1_,. do 

Dodać 'rodzai 
szkło , tworzywa sztuczne 

- Gminne ~~nkty ~v,o, ."'•. ~ - -, 

podać rodzai 

~~~~I~~d~~inkty ~v.o,~, .... 

-.~vJ.' i na Odpady w I .... 
p~ać rodzaj 
. inne.Oakie?) 
podać rodzai , (frakcia) 

~~~~a~::r~~~~~;;,~n'y • •sy~tem. nie 

w tym odpadów zielonych I : .~- organicznych z 
gospodarstw domowych llaklnie] 
Jeżeli tak, to określić: rodzaj systemu (wystawka, dowóz własny 
do punktu zbiorczeg o, inny - opisać jaki), l iczbę i procent 
mieszkańców objętych systemem, częstotliwość odbioru 
odpad6w 

Kto, I 'ww. , na terenie Qminv? Nie 
<;Z,Y na terenle_~: ::'., ~".~st~~L li~ki~i~J' 

nie 
I 

Jeżeli tak, to okreś lić : r?dza{ ~J ' :~' ': J , dowóz własny 
do punktu zbiorczego, inny ~ ooisać iaki\ ~ !~~~~-,iProcent 
mieszkańców objętych systemem, i odbioru 

Kto I WW. , na terenie gminy? Nie 

. zbi6r1<i -papier. 
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023 


Lp 
33. 

34. 
35. 

36. 

37. 

38. 

Pytania 
~!:'!. na terenie gminy ,v."V' system nie 

odpadów budowlanych I remontowych 
[tak/nie) 
Jetel; tak, to określić: rodzaj systemu (wystawka, dowóz własny 
do punktu zbiorczego, inny · opisać jaki), l iczbę i procent 
mieszkańców objętych systemem, częstotliwość odbioru 

Kto >zbiórke ww. I na terenie ominv? Nie 

c!:'!. na terenie. ~~in~iebezPiec:nics~e;, I ,~.u nie 

domowych [tak/nie) 
Jeżeli tak, to określić : rodzaje zbieranych odpadów, rodzaj 
systemu (wystawka . dowóz własny do punktu zbiorczego. inny 
opisać jaki), l iczbę i procent mieszkańców objętych systemem, 
częstotliwość odbioru odpadów 

Kto u' ••, "uJ" ZbiOrkę ww. , na terenie gminy? Nie dotyczy 

~o~~aw I 7~;~;', na 
I z terenu gminy w latach 2010

15 Ol Ol i ' z papieru i tektury 14,0 Mg 
150102 , i I z I 8,03 Mg 
1501 i IZ drewna 
1501 i ,z metali 
15 Ol i i 
1501 ,odpady' 
150107. i I ze szkla 43.08 Ma 
150109' i ,z I 

~o~~a .. , I do Iw latach 201 D-

o "',,"; ,odoadv 
Baterie I, 

39. Czy na terenie gminy; 
, ~~k1niel baterie I tak 

40. Kto .u~.~~,,"uJ. :~. (n azwa), p~:~~:~~ ~Światowe, Gmina, II 

inne Uaki~?i 
VJ' 

41. I baterii i 
sklepie p::.aZ~~~~i~ ~~~=~~, I "1 

Zużyty sprzęt, 

42. Czy na terenie gminy' I system, I tak 
rtakl~ elektrycznego I elektronicznego? 

43. JeŚli. ta,k ,
wystawk~ 

I ; rodzaj -,. , i dowóz wlasny do punktu 

dowóz własny do punktu zbiorczego 
inny Ciakil 

. 44. I',~' 
i 

;.Ii~elektronicznego 
•sprzętu ., I ,odpady od 

gmina 
organizacja odzysku Gaka) 
gminna org anizacyjna 

I 

inne Uakie) 
odpady od mieszkańców 

45. ~Y.kaz I i ' i wykaz 

~ ' 'v, ; wersie lub ; na adres il 
Olele, 

46. czy na tereni~ ~~iny'."u'~"V"usyste~ " ltaklniel olejów nie 

47. Jeśli tak, · rodza] , Nie doiVczv 
I 

48. C,zy na t~ren,i~ ,gminy. .system'~[~~i~1 nie 

49. Jeśli tak, · rodzai, Nie , 
, leki 

50. Czy na terenlea~~~~e~~:,: .v,sy".tern. i 
_f~~i~i ' z gospodarstw domowych? Nie 

51 . Jeśli tak, I rodzai' Nie dotyczy 
Azbest 

Czy .został opracowany v.' I 
zawierających azbest? 

53. tak (data i numer uchwały) Nie uchwalono. brak projektu 
tak (projekt) 

· brak nie(nie 

W 
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y. 
 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023 


Lp 

54. ~~Yi ~!.ł,~ I 
55. Rok 

56. 

57. ~:0~ 
58. 

Czy 

59. 
~Zy 

Pytania 

"" , ItaklAiel 

.~' 
I pracownicy 

, inne (jakie?)] 
.. , _,. jest pełna I I " 

' [':::niej .,. 

i stanu 
uż)~kc,wania wyrobów 

, [taklniej 

( 

tak 

2009 - 201 

Ankiety do mieszkańców i firm 

tak 

nie 

nie 

Il ość i _, I lość ' 

się na terenie g";iny [Mg
60. 

61 . 

67. 

68. 

70. 

przez osoby fizyczne, 
lub m2

] 

lIoSC u,u"" .~~_' 

w wysokości ... .1 całkowite 
pokrycie kosztów/inne Gakie?)] oraz rodzaj kosztów 
kwalifikowanych {koszt demontatu wyrobów 
azbestowychlkoszt przewiezienia odpadów na 
skladowiskolkoszt unieszkodliwienia odpadów 
(sktadowania)/inneOakie?)] 

j I 

l-7.slt=-,anln~a3;.;-'~or'Uu',S'dnia:-:,2~C02-" --t-i~ i 150~ 
stan na 31 grudnia 2C 1r. ~ 1 1.500mb 
Ilosc 1 w roku jl 0 370m' 

Il ość usunięta w roku 2011 550m2 

tak 

tak 

nie 

Proszę o podanie wydatków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2010 - 2011 

71 . 

72. 

73. 

74. 

Rok Kwota 
2010 
2011 O 

I lość wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów 
zawierających azbest złożonych przez mieszkańców 

Ilość wniosków rozpatrzonych pozytywnie 

Czy na terenie gminy 1 jest azbest lub kwatery dla 

takic h odpadów przy istniejącym składowisku? [tak 
(lokalizacja, data uruchomienia)/nie] 

~~~natereni~ gminy 
1 

Prosz~~od~ć Ii~bę 

~~~~z5,~~-"~, lIczbę •
I 

c,:yg~Jna 

I 
1 azbest 
I 

i ' 

"dzikich" wysypisk 

': azbest [taWn:ei 

79. Krótki opis tych działań w latach 2010- 2011 

Padłe 

81. lIoSC 1Z terenu gminy 

82. IZ I I 

83. Ilość '" 

84. lIoSC_, 

85. "" I Jśrednia 

86. 
(S~~h"~asal 

87. Masa 
metodami biologicznymi Mg) 

w 2010 r, 

w 2011 r, 
w20 
w201 

nie 

nie 

w201 ) r. 
w201 I r. 
w 2010 r. 
w2011 r. 

nie 

nJe 

Zródło· 

6 

3 

w: )10.. 1 
wZ,j"r, 2 
C Diór Drzez Finme 1 ELKUR 

22Mg wykorzystane w rolnictwie 
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Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023 


Lo 
88. 

89. 

90. 

91 . 

92. 

93. 
94. 

95. 

96. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

Pytania 
Masa 

me;~dami termicznymi (w Mg) O 
(sucha masal 
Masa 

;'~ 
i O,(w Mg) 

Masa ;~. '" 
w Innych zastosowaniach O 

(w Mg) 
., . .., 

Masa I 

,i~ ~:,';z I na składowiskach 360mg 

Inne odpadl 

~~y~~ terenie. g~I~0~~~) "I system 

Jeśli tak, I : rOdzaj 
Masa' ", w20 Or. O 

w20 11 r. O 
, I 

(nazwa i adres Obiekt~~~ 
'zgminy M~IK_S~._z 0.0: :~: ,ul. 5 

w 2010r. 
Ławy ul. , 45 gm. Rzekuń 

w2011r. 

procesom . .... , i :~~:k~~, w 2010r. 
odpadów z gminy (nazwa i adres i , 

w2011r. 

(nazwa i adres obiektu, wOjew6dz~oTiny i ~,?J~~d,~,. :MPK 
Ostrołęka-składowisko Ławy ul. Przemysłowa 

w 2010r. 45; Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa 
składowisko Goworki ul . 

,10m. Rzekuń . 

w2011r. 
T ,UG~~~;;;~~7· 

Te o" , 1 gm. Rzekuń 
Masa , I liako : w 2010r. 158,4
odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami 
mechaniczno-biologicznymi (w Mg) w2011r. 258,06 

Masa, I 1 Jak~ : 
odpady komunalne, poddanych przetwarzaniu metodami 

w 2010r. Nie dotyczy 

tennlcznymi w spalarniach odpadów (w Mg) w2011r. Nie dotyczy 

Masa, I 1 jak~ : w 2010r. Nie dotyczy 
odpady g,.poddanych przetwarzaniu metodami 
termicznymi w współspalarniach odpadów (w Mg) w2011r. Nie dotyczy 

Masa ~ I 
bez ~~:~arzanla (w Mg) 

w 2010r. 2398,77
odpady -, 

w 2011r. 
Masa w 2010r. 
poddanych recyklingowi (bez I wMg.~-

w2011r. 

~~~~anYCh recykllngOwl'~rganiCZn~'~u (w Mg) 
w 2010r. 2,26 

w2011r. 

~;~anYCh termicznem~'~rzekształ'~~~iU w spalarniach 
w 2010r. Nie dotyczy 

odpadów z odzyskiem energii (w Mg) w 2011r. Nie dotyczy 

~~;~anYCh tennicznem~ ·~rzekształ·~~niu w w 2010r. 

wsp6łspalarniach odpadów z odzyskiem energii (w Mg) w2011r. 

Masa ,u'."u,.' ''':'_:' ••u,.':~.~' w 2010r. .n .... , 
poddanych poza (w Mg) 

w2011r. 37,89Mg 

Masa ~'(~ "'" w 2010r. 
poddanych składowaniu Mg) w 2011r. 
Masa 

I w 1995 r. (~M9) 
I -.' -,' ". 

Masa "'. I ~.: -,' w 2010r. 1175 
składowanych na składowiskach odpadów (w Mg) w2011r. 1175 
Iloraz masy w 2010r. 
biodegradacji składowanych na odpadów i 
masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r. (w %) w 2011r. 

Masa '~,. 
_, '." ::'~; (w Mg) 

w 2010r. 
'" w2011r. 
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PytaniaLp 
112. w 2010r.~:~:~PleCZnYCh podda~;ch termlczn~';'u przekształceniu (w 

Mg) w 2011 r. 
113. w 2010r. ~:~:ZPieCZnYCh składo;~nych bez p~etworzenia (w Mg) 

w 2011 r. 
I ,do , i I 

114. Tak, 'z Innymi~, "" ';,," I . ~~~ ~min~~rządzeń do odzysku lub 
odpadów komunalnych: [taklAie} 

własnych [tak/nie] 


z innymi gminami lub i i Itak/AIeJ
~c: I~,~; 
I , przez i / [takinie] 


WJaki 'gmina I t w1w i" 
 -_o:~:::~ z ;~ I IW I 
I ,do115. nieCz.y na te~e~~:;ny 

I , do116. nie 

I I ' [Ilil<inie] 


Czr na tere.nle g?,ln~ 

117. Rodzaj. I I do ,I/lub instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z 
I odpadów na terenie gminy (właściwe 
. "~. 

odpadów innych niż komunalne 

podkreślić oraz podać ich charakterystykę 
 - instalacja do przetwarzania zużytych baterii i 
wypelniaiąc tabelę 4) akumulatorów 

- instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych i 
weterynaryjnych inna n iż spalarnia 

- instalacja do regeneracji Olejów odpadowych 
- instalacja do unieszkodliwiania PCB 
- instalacja do unieszkodliwiania przeterminowanych 

środków ochrony roślin 
- instalacja do zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych 

- kompostownia odpadów organicznych selektywnie 
zbieranych 

- sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych 
(ze wskazaniem sortowanych frakcji , np. papier, szkło) 

- sortownia zarówno odpadów komunalnych selektywnie 
zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. 
papier, szkło), jak i zmieszanych odpadów komunalnych, 

- sortownia zmieszanych odpadów komunalnych 
- spalarnia przeznaczona wylącznie do spalania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych 
- spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych 
- spalarnia Odpadów niebezpiecznych (poza spalarniami 

odpadów medycznych i weterynaryjnych) 
- pozostała spalarnia lub wsp6łspalarnia odpadów (poza 

spalarniami odpadów komunalnych i niebezpiecznych 
- stacja demontatu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
- instalacja do fermenta cji odpadów organicznych 

selektywnie zbieranych 
- zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
- zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (ze wskazaniem rodzaju przetwarzanego 
zutytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) 

- kompostownia zmieszanych odpadów komunalnych 
- instalacja do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym 

frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów 
komunalnych 

- instalacja do recyklingu zużytych opon 
- instalacja wykorzystujących paliwa alternatywne 

wytworzone z odpadów komunalnych 
- instalacja do poddawania odzyskowi odpadów z budowy, 

~~f~~ntów i demontatu obiektów budowlanych oraz 
i :łdrll betoniarnie 

118. I\Vy~a~, ~"'. Nie dotyczy.. , -, . -, 
119. Wykaz: I Maków i ul. ) Krzy ta 
120. ~YkaZ ' d . k . ~~"~::'~ IW trakcie . Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnenazwa, a res, termm zam nlęcla, przewidywany termin 06-200 Maków Mazowiecki ul. DuńSkiego Czerwonego

zakończenia rekultywacji składowiska) 
Krzyża, zamknięte dnia 29.04.2007r. przewidywany termin 
zakończenia rekultywacji 31.12.2012r. 
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Lp 
121. 

Pytania 

:~~::c~:' irekultywacji (nazwa , adres , termin .::. :; 
przewidywany termin zakończenia rekultywacji składowiska) Nie dotyczy 

122. ~!~~~~ 'w trakcie, "~. 

po zakończeniu rekultywacji (nazwa, adres, termin , 
termin zakończenia rekultywacji , przewidywany termin 

brakzakończenia monitoringu składowiska) 

123. ::~~aa:Clle monitoringu po zakończeniu rekultywacji (nazwa , 
adres , termin zamknięci a, termin zakończenia rekultywacji, 

brakprzewidywany termin zakończen ia monitoringu składowiska) 

124. 

125. 

' 126. 

~!:~~ ,~ adres , term in zamkni~~i~,~::~~ezakończenia 
rekultywacji , termin zakończenia monitoringu składowiska) 

brak 

::~~~~sle monitorowania (nazwa , adres, termin i 
termin zakończenia rekultywacji , termin zakończenia monitoringu brak 
składowiska) 

,do' _:' 
na których są skladowane odpady komunalne - ogółem [Mg] Nie dolyczy 

127. 

128. 

129. 

130. 

131. 

132. 

133. 

. 134. 

135. 

136. 

137. 

138. 

na któryC~dsOą"~~~ tl""~p~dY-komunalne przetworzone 
termicznie lub biologicznie [Mg] 

nie dotyczy 

Liczba ido 
~~' brakprzetwarzania lub .., 

~~~:Warzania odpadów 
i dol 

i lub zmieszanych -.' 
(Mg/rok] 

Nie dotyczy 

Liczba ,lub 
brak 

Moce , lub 
zmieszanych (Mg/rok] Nie dotyczy 

C~;'~I~~erenie ę~i~ " "" [taklAiel 
.,. . _" lak 

Liczba. I w 2010r. O 
w 2011r. O 

Liczba I I w 2010r. O 
w2011r. O 

Czy na ter."nie gmlnY[_nieJ t punkty Zbierania nie 

Je.Śli t~.k, I lata~~ŚCj, IOkal~tcję , ilości i rodzaje przyjmowanych 

~zy_na terenie gminy. • się punkt, nie 

[_niei podać adres 

~~:lter~~:!:d;:' !Się: nie 

'o 

~z~~~f.:~6~OW Inost_,:,;~~:•.,~.'.dO dnia 3.1 ~.u : ..... 2~~1 , ~~:~~J~ ,0do i i, stacja dla 

139. 

140. 

Do ankietv naletv ;'alaczv<~ kooie ! lub 
faksem na nr: 22/5979051 lub· ~ do wersji i 
ankietv) , orzez oraan aminv decvzii o 

'dla wlw, 
lIo.Ść wydanych do dnia 31 grudnia 2011 decyzji o warunkach O 
zabudowy I zagospodarowania terenu wydanych dla 
Instalacji do przetwarzania odpadów. 
0 0 ankiety należ~ zal~czy:ć kogle {zeskanowane lub grzesiać 
faksem na nr: 22/ 59 79 051 lub dołacz~ć do wersji gagierowej 
ankietv) , decvzii wzizt , orzez oraan aminv 
dla wlw i 
czy na terenie ~~'~~, 

, które n::ą . 1 '.dO. nie 

Proszę I . ! o ' Wlw. u••"" , 
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Lp 
I i mocach, 

141 . Czy gmina należy do i 
142. Jeśli TAK, to do jakiego? (nazwa, data 

143. Jakie , w imieniu gmin i na jakim są 
etapie? 

i i z 
I w' :' i, - . ',. n. ?nnQ. 

r , I ,zadań I w 
zakresie warunków do utrzymania porządku i 
czystości na terenach gmin będących uczestnikami 
Związku w dziedzinie gospodarki odpadami polegające 
na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji 
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych; organizowaniu selektywnej 
zbiórki odpadów, segregacji oraz magazynowania 
odpadów komunalnych w tym odpadów 
niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz 
współpraca z przedsiębiorcami podejmującymi 
działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju 
odpadami i prowadzeniu działalności edukacyjnej I 
szkoleniowej w tym zakresie, rekultywacji gminnych 
wysypisk nie spełniających norm ochrony środowiska 
oraz za zgodą gmin członków Związku przejęcie Innych 
zadań publicznych, które wykonują gminy. 
Głównym zadaniem Jest budowa regionalnego zakładu 
gospodarki odpadami w skład, którego wchodzić będą: 
główna instalacja odzysku I składowisko odpadÓW w 
Woli Pawłowskiej kICIechanowa; stacja przeładunkowa 
odpadów wraz z kruszarnią odpadów budowlanych w 
Makowle Mazowieckim; stacją przeładunkową odpadów 
wraz z kwaterą dla azbestu w Oględzie ki Przasnysza; 
Stacja przeładunkowa wraz z miejscem składowania 
odpad6w wielkogabarytowych I zużytego sprzętu 
elektrycznego I elektronicznego w Płocochowie 
k1Pulluska. 
Dla wszystkich lokalizacji wydane są ostateczne decyzje 
środowiskowe. Projekt oczekuje na dofinansowanie w 
ramach RPOWM I po podpisaniu stosownej umowy na 
dofinansowanie Związek niezwłocznie przystąpi do 
ogłoszenia przetargu w ramach zamówień publicznych 
na wyłonienie wykonawcy w systemie " zaprojektuje I 
wybuduje". 

Nie 

nie 

144. ~:~~i~:E. to czy gmina planuje ,do: .. 
145. C~y g?,in~~ ramach I~n:j' niż związek komunalny 


I I 
 nie 
utworzonych 

poza 

propozycję regionu gospodarki odpadami, który byłby i 
i gminy. z powiatu : 

i makowskiego 
naj korzystniejszy z punktu widzenia realizacji zadań przez 
gminę wraz 'kr6tkim 

149. Proszę i (w tym Wola 
I . ! i ~'dO obsługi gminy, dla Ciechanowie 

komunalnych 

iz , do 
Ido 

i 
~ i z , do 

151. Kt6,!"~PO~~b. ~ul,~,~••_~!".a~ za , 
odlpacl6w od właścicieli .!.na kt6rej 
zamieszkują mieszkańcy zamierza zastosować gmina? 
Wskazać jedną z mo1:liwości : na podstawie liczby 
mi eszkańców/il ość zu1:ytej wody/powierzchni lokalu 

i I 

152. :zy gmi~~," l od ' ,~rzeją~ nieru~homości. na kt6rych nie 

153. Czy gmina bierze pod uwagę i 

',w. 
'w . 
'.w. 

Na 

tak 

nie 

v i " . ' . MZRC z,; 

, liczby I i 
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Lp Pytania Odpowiedzi 
dodatkowych usług w zakresie gospodarki odpadami (na 

podst. art. 6r ust. 4 ucpg)? Jeśli tak, proszę określić jakie 

uslugi są brane pod uwagę 


154. Czy gmina bierze pod uwagę możliwość budowy na swoim nie 

terenie zakładu zagospodarowania odpadów pełniącego 


funkcję regionalnej Instalacji do zagospodarowania 

odpad6w?-[laklnie{ 

155. Jeśli NIE, dlaczego? Miasto Maków Mazowiecki wraz z 26 gminami z wlw 
powiatów utworzyło MZRC z siedzibą w Ciechanowie w celu 
realizacji zadań własnych gminy w zakresie kompleksowej 
gospodarki odpadami 

156. Jeśli TAK, czy: 

miejscowy plan zagospodarowania terenu przewiduje możliwość 


budowy takiego obiektu? [lakInie] 
gmina podjęła działania w kierunku utworzenia tego zakładu? 
Jakie? 


UWAGI 

157. Najważniejsze problemy. w gospodarce odpadami w gminie 
158. Czy wprowadzenie zmian w organizacji systemu gospodarki tak 

odpadami pomoże rozwiązać problemy gminy w tym 

zakresie? 


159. Rozwiązania których z wlw problemów, gmina spodziewa się 


w claqu najbliższvch 6 lat? 

160. Uwagi do aktualizacji Wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami 
POTWIERDZENIE DANYCH 

...,. 161. 
~ 

Dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę Barbara Zalęska 0917142130 
(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) o srodowisk~@makowmazowiecki.pl 

162. Data, podpis I pieczęć osoby upoważnionej do 20.01 .2012r. Z-ca Burmistrza Miasta Grzegorz 
reprezentowania organu Napiórkowski 
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• 

• 
Wykaz firm posiadających aktualne zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 
- stałych i ciekłych- z terenu Miasta Maków Mazowiecki 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0. Maków Mazowiecki 
ul. Przemysłowa 6 ( stałe i ciekłe odpady); 

2. Błysk - Bis Sp. z 0.0. Maków Mazowiecki ul. Armii Krajowej 1 (stałe); 

3. Usługi Komunalne i Transportowe Kazimierz Galik Maków Mazowiecki 
ul. Chopina 9 - odbiór i transport odpadów ciekłych. 

4. MPO Sp. z 0.0. Białystok ul. 27 Lipca 62 ( stałe), 

5. "VEOLIA" Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Ostrołęce ul. 
Kurpiowska 12 ( stałe). 

6. TOJ TOJ Polska Sp. z 0.0. ul. Płochocińska 29, 

03-044 Warszawa (ciekłe) 





