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.....................~/'f'..................................... 


ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na 
XXXIV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
19 września 2013 roku o godz. 1100 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem 
obrad: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad . 
1. 	 f"rzedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

rea lizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mlescle Maków Mazowiecki" przez 
Miasto Maków Mazowieck i w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 
stanowiącego mienie komunalne. 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
8. 	 Podjęc i e uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czerwonka 

dotyczącego powierzenia zadania publicznego polegającego na przekazaniu 
zarządzania drogą publiczną. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków 
Mazowiecki na 2013 rok. 

11. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku. 
12. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 
13. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku letniego w 2013 roku. 
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej . 
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Protokół z XXXIV sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 19 września 2013 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego 


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

1100Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, 
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy . 

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nieobecni; radna Elżbieta Michalska. Obecnych na 
sesji było 14 radnych . 

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

Obrady XXXIV sesji trwały w czasie od godz. 1100 do godz. 1230 
• 

Ad pkt 1. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 


Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał 

porządek obrad . 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad . 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian . 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XXXIII 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 wyrażenia zgody na realizację projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" przez 
Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 
stanowiącego mienie komunalne . 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czerwonka 

dotyczącego powierzenia zadania publicznego polegającego na przekazaniu 
zarządzania drogą publiczną. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków 
Mazowiecki na 2013 rok. 

11. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku. 



12. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 
13. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku letniego w 2013 roku . 
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych . 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie: 

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów . 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że protokół z XXXIII sesji był 


do wglądu w Biurze Rady. 


Przewodniczący RM przyjęcie protokołów z XXXIII sesji poddał pod głosowanie: 

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Protokół z XXXIII 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. 


Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski zwrócił się do Burmistrza Miasta z prośbą o 

szersze wyjaśnienia dotyczące realizacji uchwały z 18 lipca dotyczącej inwestycji 

związanej z budową kolektora ciepłowniczego od budynku kotłowni przy ulicy Gen. 

Pułaskiego 2 do budynków mieszkalnych przy ulicy 1 Maja, oraz Zespołu Szkół NR 2, 

Urzędu Miejskiego i Straży Pożarnej. Dodał, że obecni na sesji mieszkańcy 


zainteresowani tą sprawą, chcieliby poznać więcej szczegółów, na jakim to jest etapie, 

czy ten zamierzony cel będzie jeszcze w tym roku zrealizowany, czy może są inne 

pomysły. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przypomniał, że przy zmianach w budżecie na sesji 

w dniu 18 lipca obiecał, że wprowadzi tę inwestycję do planu inwestycyjnego i 

zaproponował na nią 250.000,00 złotych i ta kwota w dalszym ciągu na ten cel jest 

przeznaczona. Pilotuje to Wydział Inwestycji Komunalnych pod kierownictwem 

Zastępcy Burmistrza Miasta Grzegorza Napiórkowskiego i to było zadanie 

priorytetowe. Bardzo dużo uwagi zostało poświęcone temu zadaniu, chodzi tu o 

sprawy geodezyjne i dokumentacyjne. Teraz jest etap pozwoleń na budowę, 

uzgodnień technicznych i wykonawcy, który zdążyłby tę inwestycję zrobić przed 

sezonem zimowym. Toczą się rozmowy ze Spółką MPUK, która mogłaby to wykonać 


na zasadzie zlecenia, a nie w drodze przetargowej, ponieważ miastu zależy na czasie, 

a rozpoczęcie procedury przetargowej to jest kolejne trzy tygodnie . Podczas ostatnich 

rozmów padały propozycje, żeby pilnie podłączyć Zespół Szkół Nr 2, ponieważ tam 

jest problem z ogrzewaniem. Dodał, że nie wie, z czego wyniknęły głosy oburzenia, 

może z niedoinformowania, że nie będą podłączone bloki przy ul. 1 Maja 7 i 9. 

Została wykonana dokumentacja oraz projekt na sieć ogólnomiejską i połączenia jej z 

siecią należącą do Spółki JUMA. Wartość kosztorysowa wynosi około 600.000,00 

złotych i jest szansa otrzymania w przyszły roku na te zadanie dotacji w pięćdziesięciu 


procentach, czyli 300.00,00 złotych, a na pozostałą cześć jeszcze pożyczkę . Na 
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początku przyszłego roku zostanie złożony wniosek o taką dotację. Pomimo tego jego 
propozycja przy pracach nad przyszłorocznym budżetem będzie taka, aby umieści w 
nim środki na całe zadanie, czyli między Pułaskiego, a tak zwanym "Edenem" oraz 
pomiędzy Urzędem Miejskim, a blokiem Moniuszki 4. Wyraził nadzieję, że prace 
rozpoczną się już niedługo. Dodał, że sieć będzie poprowadzona bliżej bloków, żeby 
przyłącza między rurą główną, a blokami były krótsze i żeby partycypacja 
mieszkańców w kosztach była jak najmniejsza . Będzie taka prośba do mieszkańców, 
aby w swoich gremiach wspólnotowych bądź spółdzielczych już podejmowali decyzję, 
żeby ewentualnie wydać środki na wykonanie instalacji wewnętrznych. Poprosił 
Zastępcę Burmistrza Miasta Grzegorza Napiórkowskiego o to, aby udzielił bardziej 
szczegółowych informacji. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że międzyczasie dołączyła 
radna Elżbieta Michalska i od tej pory rada obraduje w pełnym składzie. 

• 
Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski przypomniał, że 18 lipca Rada Miejska 
pozwoliła na realizację kolejnego zadania. Od tego czasu do dzisiaj jest już 

przygotowana pełna dokumentacja oraz jest złożony wniosek o pozwolenie na 
budowę . W stosunku do dyskusji i ustaleń, które były na sesji 18 lipca projekt uległ 
modyfikacji. Zmiana polega na tym, że nie tylko jest zaprojektowana sieć od 
Pułaskiego 2 do Urzędu Miejskiego i po drodze do wszystkich przyległych budynków, 
ale jednocześnie jest przewidziane spięcie z siecią miejską, która ma swoją końcówkę 

• 


przy ul. Mickiewicza 21. Przez te zmiany automatycznie wydłużył się okres 

projektowania, uzgodnień, a co najgorsze zadanie kosztuje dużo więcej. Oczywiście 


ten odcinek od Pułaskiego 2 do Mickiewicza 21 jest odcinkiem przyszłościowym tak, 

aby potem z jednej sieci budynki mogły być zaopatrywane w ciepło. Na rok bieżący 


przewidziana jest budowa od Pułaskiego 2 do Zespołu Szkół Nr 2 i przyłączenie po 

drodze tych budynków, które są tam zlokalizowane, czyli Pułaskiego 9 i 1 Maja 13. 

Wyjaśnił, że w stosunku do założeń miasta tak naprawdę potem decyduje projektant. 

Sytuacja w terenie sprawiła, że na wysokości budynku 1 Maja 9 będzie rozgałęzienie 


sieci do budynku Straży Pożarnej jak również do Urzędu Miejskiego, natomiast do 

budynków 1 Maja 9, 7 i Moniuszki 4 będzie kolejna nitka. Tak naprawdę teraz oś 


sporu jest taka, czy budować w tym roku te nitki wiedząc, że stoi pod znakiem 

zapytania korzystanie tych obiektów z ciepła w tym roku jak również w przyszłym. 


Poza tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska planuje w przyszłym roku 

uruchomić nowy mechanizm finansowania, który ma polegać na tym, że tak jak 

Burmistrz Miasta już wspominał w pięćdziesięciu procentach zadania tego typu byłyby 


finansowane z dotacji. Dodał, że na ten moment może powiedzieć tyle, iż prace 

powinny rozpocząć się w październiku. Było już wcześniej jasne, że te obiekty, które 

byłyby zasilane w tym roku z sieci do momentu, kiedy nie będzie tego zasilania w 

okresie jesiennym ewentualnie wczesnej zimy spokojnie sobie poradzą z własnymi 


kotłowniami. Zaproponował, aby zacząć się spotykać albo wszystkie bloki na raz albo 

poszczególne bloki w swoich gronach, ale już na takich spotkaniach roboczych, żeby 


omówić szczegóły, bo co z tego, że zostanie położony kawałek przysłowiowej rury. 

Miastu, które to wybuduje będzie zależało na tym, aby ta sieć jak najprędzej 


pracowała, a to nastąpi tylko wtedy, kiedy mieszkańcy z tego ciepła będą korzystali. 

Dlatego najpierw mieszkańcy muszą podjąć decyzję, że będą prowadzić inwestycję 


polegającą na wyposażeniu budynków w wewnętrzną instalację centralnego 

ogrzewania. Do tego potrzebne są decyzje bloków, we wspólnocie to podejmuje 

wspólnota, a w spółdzielni mieszkaniowej to już od kilku lat chyba jest fundusz 

remontowy, ale nie zbiorowy tylko na dany blok. To blok musi podjąć decyzję, że 


podwyższa fundusz remontowy, który przeznacza na opracowanie projektu a potem 

na wykonanie. Zapewnił mieszkańców bloków, że jak będą gotowi to na pewno miasto 
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będzie gotowe z tym, żeby to ciepło podać. 

Radny Marek Jaroszewski ustosblnkowując się do wypowiedzi obydwóch przedmówców 
wyjaśnił, że sprawa tych ludzi jest odkładana po raz koLejny. Mija już dziesięć lat i co 
wybory są tylko obiecanki, że ciepło będzie podawane. Dodał, że rozumie 
determinacje tych mieszkańców i nie rozumie decyzji Pana Jankowskiego, ponieważ w 
większości są to ludzie starsi, którzy z wysiłkiem przychodzą na sesję, bo Burmistrz 
Miasta trzy miesiące temu obiecał im kolektor ciepłowniczy. To wszystko jest 
niezrozumiałe, ponieważ na dzień dzisiejszy powinno być wiadome ile to wszystko 
będzie kosztowało, są plany poprowadzenia sieci do Zespołu Szkół Nr 2 nie wiedząc, 
jaka to będzie kwota . Jest przeznaczone w budżecie 250.000,00 złotych, ale już się 
mówi o tym, że to będzie za mało. Zamysłem budowy kolektora było to, żeby 
dostarczał ciepło do Zespołu Szkół Nr 2, Urzędu Miejskiego i Straży Pożarnej. Jeżeli 
będzie jakakolwiek nadzieja na to, że ten kolektor będzie wybudowany w tym roku to 
nie trzeba się martwić o mieszkańców, bo oni sobie poradzą i tak się zorganizują. że 
to ciepło podłączą tylko trzeba im dać taką możliwość. Najgorsze jest to, że ktoś 
obiecuje i nie dotrzymuje słowa, a w budżecie było wiele pieniędzy od tak 
wyrzuconych . Zwrócił uwagę, na to, że miasto Maków Mazowiecki płaci dodatki 
mieszkaniowe do tych lokali, które są wzdłuż ul. 1 Maja za brak ciepłej wody i 
centralnego ogrzewania. Jest to kwota 24.000,00 złotych w stosunku rocznym. Każdy 
może sobie policzyć, ile to wyniosło przez te lata w ciągu, których nie była ta 
inicjatywa podjęta. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że chwała Panu 
Markowi Jaroszewskiemu, bo to on dużo włożył w to, aby ta inwestycja weszła do 
projektu, natomiast nie powinien mówić półsłówkami . To, że miasto z tytułu dodatków 
mieszkaniowych w części też finansuje ryczałt za brak centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody, to nie oznacza, iż w tych budynkach, gdzie jest centralne ogrzewanie to miasto 
nie płaci dodatków. Jest tylko taka różnica, że w przypadku, gdy mieszkaniec, 
najemca, właściciel bądź lokator mieszka w budynku, który jest wyposażony w 
instalację to uzyskuje w jednej kwocie dodatek mieszkaniowy, który przekazywany 
jest do zarządcy lub właściciela obiektu. W obiektach na przykład Moniuszki 4, gdzie 
nie ma centralnego ogrzewania, to po prostu dodatek jest wypłacany dwiema 
ścieżkami. W części wypłacany jest do zarządcy, a w części do kieszeni mieszkańców 
na ryczałt, natomiast to nie oznacza, że gdyby te budynki miałyby centralne 
ogrzewanie to miasto nie płaciłoby dodatków. Nadal by je płaciło tylko innym trybem, 
być może nawet wyższym. 

Radny Marek Jaroszewski zwrócił się z zapytaniem czy te pieniądze, które wliczone są 
w dodatek za brak ciepłej wody i ogrzewania można byłoby zatrzymać. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski powiedział, że nie można, dlatego, 
że wtedy ten mieszkaniec płaciłby w czynszu za centralne ogrzewanie. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski chcąc uspokoić nastroje wszystkich powiedział, 
iż uważa, że decyzja, którą w sumie Burmistrz Miasta już podjął jest słuszną decyzją. 
bo na dzień 18 lipca tej informacji odnośnie dotacji, czy możliwości dofinansowania 
miasto Maków Mazowiecki nie miało. Zespół Szkół Nr 2 należy podłączyć teraz, 
ponieważ szkoła musi otrzymać Ciepło już w tym roku i to właśnie z tych pieniędzy z 
budżetu miasta, natomiast tak jak wspominał Zastępca Burmistrza Miasta wiadomym 
było, że nawet jakby sieć była doprowadzona do budynków mieszkalnych to i tak w 
tym roku ciepło do tych budynków by nie popłynęło. Problem jest inny, a mianowicie 
taki, że mieszkańcy 18 lipca usłyszeli z ust Burmistrza Miasta, iż zadanie budowa sieci 
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ciepłowniczej - etap I od Pułaskiego 2 łącznie z budynkami wielorodzinnymi nastąpi 
na jesieni tego roku. Po 18 lipca wystąpiła potrzeba poinformowania mieszkańców, że 
ten plan został zmodyfikowany założeniami projektowymi i dokumentacyjnymi jak 
również źródłami finansowania tego zadania. Wyjaśnił, że lS listopada będzie już 
projekt budżetu na 2014 rok i Pan Burmistrz, jako gospodarz budżetu zagwarantował 
w tym budżecie kwotę 600.000,00 złotych, bo taka jest kwota kosztorysu 
inwestorskiego oraz zapewnił, że po wstępnych rozmowach z Wojewódzki Funduszem 
Ochrony Środowiska te zadanie będzie wspierane przez ten Fundusz. W związku z tym 
jedyny problem był taki, że po 18 lipca jak Pan Burmistrz miał już informację 
dotyczącą finansowania i możliwości realizacji tego zadania powinien zorganizować 
spotkanie z mieszkańcami i powiedzieć o tych zmianach. Niestety Ci mieszkańcy są 
zaskakiwani takimi informacjami na mieście i nie dziwne, że dzisiaj przyszli, bo się 
dowiedzieli, że na Komisji Polityki Regionalnej padła koncepcja diametralnie różna od 
tej z 18 lipca. Powiedział, że jego zdaniem decyzja jest słuszna, pozwolenie na 
budowę prawdopodobnie będzie wydane w trybie przyspieszonym, natomiast 
wszystkie bloki czy wspólnotowe czy spółdzielcze w momencie, kiedy to zadanie 
będzie umieszczone w budżecie powinny podejmować decyzję o tym żeby robić 
instalacje wewnętrzne w swoich obiektach. 

Zastępcą Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski wyjaśnił, że skoro mieszkańcy 
wiedzą, czego chcą to miasto Maków Mazowiecki odpowiada, iż w momencie, kiedy 
koparki wchodzą na budowę, mieszkańcy niech będą przygotowani na to, że w ciągu 
dwóch, trzech tygodni od rozpoczęcia robót miasto przystępuje do konkretnych 
rozmów z mieszkańcami i przedstawia wstępne umowy. W tych umowach miasto 
określi się, kiedy zostanie wybudowana sieć i kiedy będzie gotowa do użytkowania, a 
mieszkańcy zobowiążą się, kiedy to ciepło będzie odbierane. Trzeba być uczciwym 
względem całego Makowa Mazowieckiego, dlatego tam gdzie jest zbiorowe spożycie, 
nie ekwiwalentne to wtedy jest zgoda i wykładane są pieniądze, natomiast tam gdzie 
jest odpłatność i tylko korzysta z tego określona ilość ludzi, to ta sieć powinna 
pracować. Miasto musi mieć gwarancję i jeśli pobuduje odcinek do 1 Maja 9 a nie tylko 
do Zespołu Szkół Nr 2 to chce wiedzieć, kiedy on będzie pracował. Poprosił 
mieszkańców, aby swoją energię nie tylko skupili na urzędzie, ale na wewnętrznych 
dyskusjach, ponieważ z wieloma blokami toczyły się rozmowy i jak jest dziesięć rodzin 
to osiem chce a dwie nie chce. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zaproponował, aby Burmistrz Miasta ustalił 
spotkania z mieszkańcami odnośnie tej sprawy. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powiedział, że na pewno po lS listopada. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski ogłosił krótką przerwę, która trwała w godz. 
1135 1145 _ . 

Ad pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych. 


Radny Marek Jaroszewski złożył wniosek o pisemne ustosunkowanie się Burmistrza 
Miasta do wcześniejszych rozmów odnośnie strefy płatnego parkowania w mieście oraz 
o pisemną informację, jakie koszty zostały poniesione przez miasto w ramach 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych napraw w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski złożył wniosek o udzielenie pisemnej informacji 
z realizacji zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Makowie Mazowieckim" w 
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przedmiocie zakresu rzeczowo - finansowego, rozliczeń, sposobu finansowania tej 
inwestycji i tego, czego wymagają przepisy dotyczące takiej informacji. 

Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że rada była przychylna Spółce MPUK, czasami 
wbrew dyscyplinie finansów. Przyznała pieniądze chociażby 200.000,00 złotych na 
oczyszczanie pitnej wody, a przedstawiciele MPUK nie raczyli nawet zaprosić radnych 
na tak ważną uroczystość, jaką było otwarcie tejże oczyszczalni. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski sprostował, że jako przedstawiciel rady był 
zaproszony i razem z Burmistrzem Miasta brał udział w częściowym odbiorze. 

Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziałanie 


wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków 

Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 


Obrady opuścił radny Marek Jaroszewski. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że komisja często 
zajmowała się sprawami bliskimi niebezpieczeństwu wykluczenia społecznego. 
Wielokrotnie była mowa o różnych formach wykluczenia. Wykluczenie cyfrowe wynika 
z ubóstwa, bezrobocia, niskich zarobków, różnego rodzaju chorób i patologii. Komisja 
uznała, że należy poprzeć uchwałę, która dostarczy komputery do dziewięćdziesięciu 
gospodarstw domowych jak również do Zespołu Szkół Nr 1, Nr 2, Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz do Miejskiego Domu Kultury. Jednakże Komisja Oświaty ( .. . ) 
wyraziła jedno oczekiwanie, żeby została powołana komisja, która by w sposób 
racjonalny, zgodny z poczuciem sprawiedliwości, przejrzysty i klarowny określiła, jakie 
kryteria będą obwiązywały, żeby osoby indywidualne takie komputery otrzymały, bo 
na pewno wiele osób będzie się o to ubiegać. Oczywiście komisja ma świadomość, że 
w szkołach i pozostałych placówkach, gdzie jest nadzór to korzystanie z komputerów 
będzie w pewnym sensie kontrolowane i właściwe, ale w dobie społeczeństwa 
informatycznego Komisja nie może działać inaczej . Podsumował, że Komisja Oświaty 
( ... ) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z uwzględnienie wcześniej 
wymienionych zastrzeżeń. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 
mieście Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/223/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziałan ie wykluczeniu cyfrowemu w 
mieście Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mienie komunalne. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
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sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 
komunalne. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie: 

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za" 
podjęła Uchwałę Nr XXXIV/224/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne, 
która stanowi załącznik nr S do protokołu. 

Ad pkt 7. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 

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

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosy. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za" 
podjęła Uchwałę Nr XXXIV/22S/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie 
udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, która stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czerwonka dotyczącego 


powierzenia zadania publicznego polegającego na przekazaniu zarządzania drogą 


publiczną· 


Na obrady powrócił radny Marek Jaroszewski. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powiedział, że zmieniła się treść uchwały i jej tytuł 
też uległ zmianie. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski przeczytał tytuł uchwały po zmianie . 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka zadania publicznego 
polegającego na przekazaniu zarządzania drogą publiczną. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie powierzenia Gminie Czerwonka zadania publicznego polegającego na 
przekazaniu zarządzania drogą publiczną. PrzeWOdniczący RM Waldemar Zabielski 
projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności lS radnych, lS głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXIV/226/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie 
powierzenia Gminie Czerwonka zadania publicznego polegającego na przekazaniu 
zarządzania drogą publiczną, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 

lata 2013 - 2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod 

głosowanie : 


za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosy. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za" 

podjęła Uchwałę Nr XXXIV/227/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 

lata 2013 - 2019, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 


Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków 

Mazowiecki na 2013 rok. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 

rok. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 


za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za" 

podjęła uchwałę Nr XXXIV/228/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie 

dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok, która 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 


Ad pkt 11. 

Przyjęcie informacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku. 


Uwag nie było, wobec czego przewodniczący RM poinformował, wobec czego 

informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 


Ad pkt 12. 

Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych . 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że Komisja 

przyjęła obszerną informację o wykonaniu zadań oświatowych. Można powiedzieć, że 


to jest taki swoisty raport o wykonywaniu zadań oświatowych na wiosnę roku 2013 i w 

okresie wakacji, który rzutuje na to jak rok szkolny 2013 - 2014 będzie wyglądał. 


Komisja z satysfakcją przyjęła fakt, że została rozpoczęta budowa boiska przy Zespole 

Szkół Nr 2, bo jest to wzbogacanie krok po kroku infrastruktury sportowej. Również z 

dużym zadowoleniem komisja przyjęła fakt wybudowania drogi dojazdowej do Zespołu 


Szkół Nr 1 równolegle z robotami prowadzonymi na osiedlu Grzanka . Droga ta była 


potrzebna, ponieważ od wielu lat utrudniała komunikację i nie była wizerunkiem ani 

dla szkoły ani dla miasta szczególnie podczas obchodów "Dni Makowa". Komisja 

przyjęła informację o egzaminach gimnazjalistów, o sprawdzianie szóstoklasistów, 

oczywiście tam gdzie wyniki były ponad średnią wojewódzką z dużym zadowoleniem i 

z pewną rezerwą tam gdzie wyniki były poniżej średniej powiatowej. Komisja 
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zajmowała się również sprawą funkcjonowania przedszkoli w nowej rzeczywistości po 
reformie, to znaczy po dofinansowaniu przez rząd samorządów wychowania 
przedszkolnego. W tej chwili samorządy nie mogą pobierać więcej od rodziców opłaty 
za pobyt w przedszkolu niż jedną złotówkę za każdą godzinę przebywania dziecka w 
przedszkolu ponad pięciogodzinną podstawę programową. Oznacza to, że nie starcza 
pieniędzy na to żeby prowadzić dodatkowe zajęcia, czyli rytmikę i język angielski. W 
związku z tym jest problem, ale już wczoraj odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta, 
Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych 
oraz dyrektorów placówek przedszkolnych w trakcie, którego opracowano pewien 
sposób, aby wybrnąć z sytuacji. To znaczy żeby samorządy nie pobierały więcej, niż 
jedną złotówkę od rodziców, żeby te zajęcia się odbywały, a jednocześnie żeby być 
zgodnie z prawem. Została zainicjowana pewna droga i z tego, co wie rodzice mają 
mieszane uczucia, bo można byłoby te zajęcia zrobić w Domu Kultury lub w innym 
miejscu, ale rodzice jednak chcCIJ aby te zajęcia były w placówce. W każdym bądź 
razie forma, która miała zrównać dzieci z rodzin gorzej sytuowanych z dziećmi 
rodziców, którzy są bardziej zasobni oczywiście obniżyła koszty funkcjonowania 
przedszkoli, ale jednocześnie dzieci nie mają tych dwóch zajęć. Wyraził nadzieję, że ta 
sprawa zostanie w jakiś sposób załatwiona. Dodał, że w przygotowanym raporcie jest 
również informacja o tym, iż rok 2013 - 2014 będzie kolejnym rokiem oszczędności w 
oświacie, ponieważ w Zespole Szkół Nr 1 jest o jeden odział mniej, w Zespole Szkół Nr 
2 jest o dwa oddziały mniej . Przypomniał, że Komisja Oświaty ( ... ) niezmiennie stoi na 
stanowisku, że jeżeli jest potrzeba łączenia klas to tylko po zakończeniu cyklu 
nauczania, a nie tak jak w ubiegłym roku był problem w Zespole Szkół Nr 1 czy łączyć 
klasy w trakcie trwania cyklu , chyba że nastąpi sytuacja przymusowa i nie będzie 
innej drogi. Ważna informacja jest taka, że w tym roku szkolnym nie ubyło dzieci w 
szkołach i przedszkolach. To oznacza, że jeśliby miały nastąpić jakieś cięcia w pracy 
nauczycieli w przyszłym roku to mogą one wynikać z konieczności połączenia w 
Zespole Szkół Nr 1 klas albo też, jeśli zostanie przeprowadzona korekta kadry 
nauczycielskiej. W przedszkolach zakupiono tablice interaktywne do tej pory taka 
tablica była tylko w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 a teraz są we wszystkich 
przedszkolach. Dodał, że informacja dotycząca wypoczynku letniego została przyjęta z 
zadowoleniem w części kulturalnej, jeśli chodzi o Miejski Domu Kultury i o świetlicę 
socjoterapeutyczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Komisja ponownie 
zwróciła się do Burmistrza Miasta z apelem, aby ponownie wraz z Gminą Czerwonka, 
Gminą Szelków wystąpił o przyznanie funduszy z Programów Operacyjnych dla 
Mazowsza w dziecinie turystyki, żeby wzbogacić bazę turystyczno wypoczynkową. 

• 	 Przewodniczący RM Waldemar Zabielski pOinformował, że informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych została przyjęta, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad pkt 13. 

Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku letniego w 2013 roku. 


Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, 
że informacja z realizacji wypoczynku letniego w 2013 roku została przyjęta, która 
stanowi załącznik nr 12 do protokołu . 

Ad pkt 14. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że odpowiedzi zostaną 
udzielone w formie pisemnej. 
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Ad pkt 18. 
Zapytania i wolne wnioski. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski ponowił pytanie zadane na Komisji Polityki 
Regionalnej odnośnie podjętej uchwały dotyczącej powołania spółki prawa handlowego 
o nazwie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dotyczące planu działania Burmistrza 
Miasta w sprawie tej spółki. Zapytał czy po zakończeniu zadania, czyli wybudowaniu 
sieci będzie ona w dyspozycji miasta czy nowej spółki. Jakie są plany w stosunku do 
całej gospodarki ciepłowniczej miasta. Dodał, że czas ucieka we władzach Spółki JUMA 
dzieje się nienajlepiej, nowa spółka nie ma chyba jeszcze władz albo już ma, dlatego 
chciałby usłyszeć więcej informacji na ten temat. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że oczywiście wybudowana siec 
będzie miejska. Z chwilą wykonania zostanie przekazana spółce, ale na dzień 
dzisiejszy nie wie jeszcze której. Co do Spółki JUMA to nie wie, co to znaczy, że 
"dzieje się nienajlepiej", wprawdzie nie ma prezesa, ale spółka prosperuje i podaje 
ciepło. Jeśli chodzi o nową spółkę to nie było określonego terminu, w którym spółka 
ma powstać. Jest na nią przeznaczone 250.000,00 złotych i ciągle toczą się rozmowy z 
kandydatami na prezesa i do rady nadzorczej, ale to nie jest takie proste, bo chciałby, 
aby to była osoba kompetentna, która temu zadaniu podoła . Dużo jest pytań i 
niewiadomych, te 200.000,00 złotych wystarczy tylko na dokumentację, czyli jeszcze 
trzeba byłoby wygospodarować dodatkowe środki na ten cel. Nie wiadomo jeszcze, co 
z pożyczką dla tej spółki. Cały czas toczą się rozmowy z bankiem, bo jego ideą jest, 
aby walczyć o ten majątek po Panu Kondrackim . Kiedyś była taka szansa i nadal jest, 
ale przez procedury odwleka to się w czasie. Miasto szuka dużego podmiotu, który 
chciałby wejść na rynek miasta. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie z 
gazownikami odnośnie podłączenia nitki do Makowa Mazowieckiego. W temacie ciepła 
są prowadzone cały czas rozmowy i o ich efektach Państwo Radni zostaną 
powiadomieni . 

Radny Tadeusz Szczuciński zwrócił się zapytaniem, czy są już jakieś ustalenia 
odnośnie przeprowadzenia inwestycji na ulicy Polnej. Czy jest zgoda na 
przeprowadzenie nitki sieci ciepłowniczej od ulicy Pułaskiego do Zespołu Szkół Nr 2. 
Poprosił obecnego Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego 
Pana Mirosława Augustyniaka, który zaangażował się w pomoc odnośnie rozwiązania 
problemów z ciepłem na terenie Miasta Maków Mazowiecki, aby powiedział kilka słów 
na ten temat. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że jednym z 
załączników do uchwały budżetowej, która została na obecnej sesji podjęta jest 
załącznik odnośnie zmian inwestycyjnych. Z tego załącznika zostały wykreślone 
inwestycje, które były planowane a nie będą realizowane, natomiast wszystko to, co 
zostało najpóźniej w grudniu będzie rozliczone, a żeby mogło być rozliczone to 
najpierw musi być zrealizowane. Dyskusja na temat długości sieci odbyła się godzinę 
temu. Zapewnił, że reszta inwestycji w tym ciąg pieszo - jezdny na ulicy Polnej będzie 
zrealizowany. 

Radny Sejmików Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak 
wyjaśnił, że uczestniczył w spotkaniu, które odbyło s ię w Przasnyszu z Mazowiecką 
Spółką Gazowniczą reprezentowaną przez Powiat Ciechanowski i z władzami 
samorządowymi powiatu w związku z inwestycją, która spółka realizuje, czyli 
wprowadzeniem średniego podwyższonego ciśn ienia do stacji redukcyjnej w 
Przasnyszu. Na tym spotkaniu chciał podkreślić potrzeby Makowa Mazowieckiego i 

10 



i 

całego powiatu, jeśli chodzi o gazownictwo, aby spółka na poważnie zaczęła się tą 
sprawą interesować i żeby była szansa na zrealizowanie tego . Oczywiście sprawa 
zawsze rozbija się o formalności i o pieniądze. Na tę chwilę na dziewięćdziesiąt 
dziewięć procent sprawa rozszerzania sieci gazowej znajdzie się w Regionalnym 
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego. Nie będzie dróg, one mogą się 
znaleźć ewentualnie w takiej sytuacji, jeśli ta droga będzie konkretnie służyła do 
dojazdu do inwestycji, która była realizowana w ramach RPO, natomiast w innej 
formie nie będzie . Należy mieć świadomość, że jeśli nawet się znajdzie sprawa 
rozszerzania sieci gazowej na terenie województwa w ramach RPO, to i tak nie każdy 
otrzyma to, co będzie chciał. Tak jak zresztą to było z drogami w ramach RPO. 
Dlatego za tą sprawą trzeba już zacząć chodzić. W związku z tym rozmawiał z panią 
dyrektor spółki, która przekazała kontakt do z pracownika, który był na tym spotkaniu 
bezpośrednio zajmuje się inwestycjami, aby umówić termin spotkania. Po jego 

ustaleniu przedstawiciele spółki przyjadą do Makowa Mazowieckiego celem 
przeprowadzenia wizji lokalnej i rozeznania w terenie jak to wszystko wygląda i jak 
wyglądają oczekiwania miasta. Dodał, iż bardzo by mu zależało, że jeśli będzie 
możliwość realizacji takich inwestycji w ramach RPO, żeby Maków Mazowiecki z tego 
skorzystał i aby wszystko tak opracować by nie było żadnych przeszkód oraz 
okoliczności, które spowodowałyby, że Maków Mazowiecki nie skorzysta z tych 
środków i nie otrzyma gazu. Jeśli chodzi o sprawę realizacji ciepła, to na bieżąco 
kontaktuje się z Burmistrzem Miasta i wymieniają się informacjami, natomiast zrobił 
się taki węzeł gordyjski, jeśli chodzi o sprawę realizacji drogi komorniczej odnośnie 
nieruchomości po firmie INKLUZ. Prawdopodobnie przesunie się to o kilka miesięcy, no 
i sprawa znowu rozbija się o pieniądze . Tak jak wspominał Zastępca Burmistrza Miasta 
odnośnie kolektora deszczowego, że miasto liczy na środki zewnętrzne i większe 
dofinansowanie, tak samo i sprawa koncepcji rozwiązania problemu ciepła rozbija się 
o to, żeby zrealizować to w znacznej mierze ze środków zewnętrznych. Ciepłownia, 
jaka by ona nie powstała będzie miała określoną moc i określone możliwości 
sprzedaży tego ciepła. W związku z tym to musi być tak, że jeżeli ta spółka zaciągnie 
jakiekolwiek zobowiązania to będzie w stanie na bieżąco je spłacać i nie będzie 
popadać w sytuacje gdzie miasto będzie musiało ją dofinansowywać. Dodał, że wie, iż 
wszyscy są zmęczeni tą przepychanką, jeśli chodzi o ciepło, ale pewne rzeczy nie 
dadzą się zrobić szybciej. Należy mieć świadomość, że pozyskanie środków 
zewnętrznych wiąże się z rodzajem pozyskiwania ciepła, czyli z jakiego źródła spalania 
będzie to ciepło pozyskiwane. Ktoś może się upierać, że póki co najtańszym źródłem 
jest węgiel lub miał, ale nie ma co się łudzić na otrzymanie środków zewnętrznych, 
żeby realizować taką kotłownię . Pozostaje taka kwestia, że spółka gazownicza 
przedstawi prawdopodobnie cztery wersje pozyskania gazu w Makowie Mazowieckim. 
Trzy wersje to będą sieciowe, a jedna na gaz skroplony, ale gaz ziemny przywożony z 
Gazoportu , który jak wiadomo będzie zrealizowany do końca 2014 roku. Ten gaz 
skroplony ziemny będzie o jakieś cztery, pięć procent droższy od tego sieciowego z 
tym, że wtedy odpadnie budowa sieci z Przasnysza bądź Ciechanowa i byłoby 
realizowane znacznie szybciej. Spółka chce obejrzeć fizycznie w terenie jak to widzi 
miasto i dostosować to do swoich możliwości, wiedzy i doświadczenia, tak żeby to 
rozwiązanie miało sens. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli dojdzie do zrealizowania tego 
to też chciałby, aby ta realizacja była takim milowym krokiem do przodu i że nie jest 
realizowane coś, z czego za kilka lat trzeba będzie zrezygnować. Na pewno są takie 
alternatywy, że albo trochę będzie droższe pozyskiwanie ciepła , ale zostanie to 
wybudowane taniej albo będzie tańsze pozyskiwanie ciepła, ale trzeba to będz ie zrobić 
ze środków własnych lub zaciągnąć kredyt bankowy i tym kredytem obciążać 
odbiorców. Z której strony by nie zacząć to nie wygląda to prosto, natomiast coś w tej 
mierze trzeba robić, ponieważ jeśli duże podmioty takie jak szpital czy Starostwo 
Powiatowe zaczną rozwiązywać problemy ciepłownicze we własnym zakresie to też 
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możliwości i potrzeby tej kotłowni będą znacznie mniejsze. Jeśli później zaistnieje taka 
sytuacja, że sprzedaż tego ciepła nie będzie się opłacała i nie będzie się wiązała z 
kosztami jego uzyskiwania to się to wszystko ekonomicznie nie będzie zgadzało. 

Dodał, że rozmawiał z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
potwierdził to co powiedział Zastępca Burmistrza Miasta, że Fundusz jest na etapie 
opracowania dotacji do różnych działań ekologicznych również do ciepła . Dobrze by 
było, żeby nie tylko był pośpiech i konieczność, ale też, aby to racjonalnie i 
ekonomicznie spiąć, bo dostać pięćdziesiąt procent dofinansowania a nie dostać to ma 
ogromne znaczenie. Spółka gazownicza czeka na decyzje, że jeśli to będzie 
realizowane w ramach RPO, to Województwo Mazowieckie ma osiemdziesiąt procent 
dofinansowania i wtedy już odpadnie problem, że spółka będzie mocno analizować, 
kiedy im się to zwróci i czy im się to opłaci. Powiedział, że jego zdaniem to wszystko 
jest realne tylko nie koniecznie musi to się odbywać przy światłach jupiterów, bo 
czasami trzeba przeprowadzić wiele konstruktywnych, mądrych rozmów, aby dość do 
celów i nie koniecznie wszyscy o wszystkich szczegółach muszą wiedzieć. 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Jan Kolos w imien iu własnym, uczniów, ich rodziców i 
pracowników szkoły podziękował za inwestycję polegającą na wykonaniu wjazdu do 
szkoły, która poprawiła estetykę szkoły, a przede wszystkim możliwość skorzystania z 
jej terenu. Podziękował Zastępcy Burmistrzowi Miasta, który na bieżąco interesował 
się i wprowadzał pewne korekty. Dodał, że ma swoje uwagi do tego, ale najważniejsze 
jest to, że ta inwestycja została wykonana. Przypomniał, że na jednej z sesji 
Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski prosił o wykaz napraw, jakie w szkole są 
niezbędne, aby placówka funkcjonowała w miarę normalnie. Taki wykaz przekazał i 
jak słyszy, że do 15 listopada ma być opracowany budżet na następny rok to m iałby 
serdeczną prośbę do Państwa Radnych o uwzględnienie na ten rok przynajmniej kilku 
potrzeb, jakie są w szkole. Jest ich sporo i na bieżąco z tych środków, które są 
przyznawane na wykonanie remontów korzysta, ale są takie inwestycje, które 
wymagają zaplanowania w budżecie miasta, chociażby centralne ogrzewanie. 

Radny Tadeusz Szczuciński poprosił Dyrektora Szkoły, aby pozostali radn i też 
otrzymali taki wykaz. 

Radny Marek Jaroszewski przypomniał, że na Komisji Oświaty ( 00' ) były rozmowy 
odnośnie boiska wielofunkcyjnego, które jest budowane przy Zespole Szkół Nr 2 i 
zgłaszał potrzebę mieszkańców osiedla Królów Polskich o to, żeby tę drogę przy 
Zespole Szkół Nr 2 do ul. Moniuszki udrożnić, chociażby w godzinach urzędowania 

700szkoły w godz. od do 1700 
• Jest to jego prośba i mieszkańców, którzy mają 

problem, aby rano dojść do kościoła. Zwrócił uwagę, że wzdłuż rzeki Orzyc znajdują 
się stare topole, które grożą oberwaniem się połamanych, wiszących gałęzi, a jest tam 
miejsce widokowe. W tej chwili jest już po okresie lęgowym i okres zimowy jest 
dobrym czasem, aby przygotować się do zabiegu wycięcia tych drzew, ewentualnie do 
poprawy bezpieczeństwa wzdłuż rzeki. 

Radny Tadeusz Szczuciński zaapelował do radnego Marka Jaroszewskiego, aby nie 
przedstawiał swoich zachcianek, ponieważ jak nie zostanie udrożniona ta droga to 
znowu zorganizuje przyjście mieszkańców na sesję. Nie może być tak, że jest 
wywierana presja na Burmistrzu Miasta i Radzie Miejskiej, aby były realizowane 
inwestycje, które ktoś sobie wymyślił. 
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Ad pkt 18. 

Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej. 


Wobec zrealizowania porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski, o godz. 1230 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono . 

.gk;'*'wała : 
a Cikacz Miejskiej 

mgr inż . 

• 

• 
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Załącznik Nr ,;..... ....... ............. 


do Protokołu NrAX',X.IIf. ....... 

z dni • .f.S/J}2dv.JJ.2..).ai>. 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

NA XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 r. 


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. Zabiel ski Waldemar 

--\\" "\ v 'L
15. Zalewski Janusz ... ... .... .. ... .'.. ;, .. . ... .... ,

• I ; 

'-~ 

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

....~.~ ..~ ....... .....•.. . 

hl 

... :~:t. JfĘj... ........... 
~ 
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Zalącznik Nr ...... l ........ ....... . 
do Protokołu Nr X'x.XI./.!..... .. 

z dnia1.:1.1JJae;X1.I . .a.Mt3 ... 
Lista osób zaproszonych na XXXIV 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
w dniu 19 września 2013 r. 

l. Deptuła Zbigniew 

2. Gójski Janusz 

3. Augustyniak Mirosław 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kołodziejski Cezary 

6. Włoczkowska Teresa Jolanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Sawicki Zdzisław 

10. Gad<;imSJ(i Lech 

l!. Emilia Bonisławska 

12, Wil~o~ski Jan 
-.' 

13. Pieglitkowski Andrzej 

14. Sobecki Ireneusz 
" . 

-:--:-.:::-=- --:
- - . ";..--: :: .: 

15. Gisztarowicz Roman 

16. Lemański Witold.' 
17. Ciak Tadeusz 

18.Grabowski Roman 

19.Wielgolewski Jerzy 

Starosta Powiatu 
Makowskiego 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Przew. Rady Powiatu 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Prezes SM ,,Jubilatka" 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

Prokurent Spółki "J.UMA." 

Prezes TBS 

NSZZ"SoJidardność'~~_ 

NSZZ"Solidarność" . 

Pracowników Oświaty 


Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP 

Naczelnik Urżędu . 
Skarbowego 

. Komendant Powia:tovvY 
Policji 

- --
. 

. 

Komendant Powiatowy 

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


Prezes S·niZaop. i Zb. 


Dyrektor SP ZOZ 


·.. .. ..·/.JiA..~.. 

.. .. ~.... 

-......... .. .. ... ...........-.-;~.- -
b(h" J 'e=-:,"

...."<I.::.r"" y, ~ -j.......' 


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

. 
'.. ....... .._..... ........~ .. : ;~~-;=--~ 




20.Pilniakowska Lucyna 

21. Świętorecki Stanisław 

22. Kolos Jan 

23. Płosińska Elżbieta 

24. Malinowska Anna 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Małgorzata 

27. Brzostek Barbara 

28. Marciniak Tadeusz 

29. Żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otlowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33. Orzeł Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Alina 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Dyrektor MZOSziPOW ........... ~~ ........ 


Dyrektor ZS Nr l ....~..~ 
Dyrektor ZS Nr 2 

,) l/h ./ 
Dyrektor PS Nr l .. ~... ... ........ 

Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 

Kierownik MOPS .~......... 


Dyrektor MBP ....~........ . 


Prezes MPUK ........~
................ . 


Dyrektor MDK ... .... . . ............ . . 


Starszy Cechu ....... ..................... 


Członek Rady 

Powiatowej Mazowieckiej 

Izby Rolniczej 


Naczelnik Urzędu 


Pocztowego w 

Makowie Maz. 


Prezes Towarzystwa 
Miłośników 
Ziemi Makowskiej .t;1cQ.~...... 

Dyrektor Delegatury 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

-- - Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
- delegatura w Ostrołęce 

Prezes Oddziału 


Rejonowego PCK 


Tygodnik Ostrołęcki ...~{~ ............ . 


Redakcja Kuńera .. .~ 
Makowskiego 
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- --

39. Kurek Katarzyna 

40. Redakcja wokół Ciechanowa 

41. Bartołd Anna 

42. Napiórkowska- Christow Maria 

43. Rakowska- Krzyna Nina 

~);P1i'l1'/«: 
j,;ltł41/5)ffj/.,,,,/;,yptP "'1 

l 13'tli .L.; eh, ' 'TC> /A"f'O ~ \. 

3 JI)jv{ C/)l~< fev.eSCl 
-~~ 	~~ :~!; . 	~r !?CL( ~ j(c2 -j"q'rz~~ 

6. 	 8~_ )~~hQt 
&cP1ó:fJ ~~JkV'.MJrJ~ 

Tygodnik Makowski 

Kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim 

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 ..... .. .................. 

do Protokołu Nr ru!.K....... 
z dnia 1S..{,j .YldYl(.(L .~3 .... 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 

W okresie od ses ji w dniu 18 lipca 2013 roku do chwili obecnej : 

• 	 zajmowa łem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowan ia Miasta 

i Urzędu Miejskiego, wydałem między innymi następujące za rządzenia : 

• 	 w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym 

informacji o wprowadzonych zmianach, 

• 	 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok, 

• 	 w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym 

• 	 informacji o wprowadzonych zmianach, 

• 	 w sprawie ustalenia terminu składan i a wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup 

podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka 

szkolna", 

• 	 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków 

Mazowiecki, informacji o kształtowa niu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego instytucj i kultury za I półrocze 2013 roku, 

• 	 w sprawie przedłuże nia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola 

Samorządowego Nr 2 w Makowie Mazowieckim, 

• 	 w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu rozwoju kompetencji kadr w Urzędzie Miejskim 

w Makowie Mazowieckim . 

Ponadto miedzy innymi : 

24 lipca wziąłem udział w XXVIII posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związk u Regionu 

Ciechanowskiego. Na spotkaniu omówiono m.in.: terminy i sposób zwrotu części składek stosownie 

do uchwały nr IX/37/13 Zgromadzenia Związku z dnia 6 czerwca 2013 r. oraz uchwałę w sprawie 

porozumienia z PUK Sp. z o. o. w Ciechanowie, 

26 lipca brałem udział w uroczystych obchodach Święta Policji w naszym mieście, 



31 lipca uczestniczyłem w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej, pod czas którego 

omawiano bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem zwią z ku. 

1 sierpnia uczestniczyłem w spotkaniu grupy "Słonecznej" , która od 10 lat z powodzeniem 

funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, 

w dniu 4 sierpnia na zaproszenie Burmistrza Miasta Różan uczestniczyłem w odchodach dni tego 

miasta! 

13 sierpn ia uczestniczyłem w XXX posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Regionu 

Ciechanowskiego, na którym omawiano m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu związku 

• za I półrocze 2013 roku, 

w dniu 15 sierpnia Miasto Maków Mazowiecki wspólnie z parafia pw. Św. Józefa zorga nizowało 

miejskich obchody Święta Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

17 sierpnia uczestniczyłem w uroczystym spotkan iu grupy AA " Przebudzenie", która świętowa ła 

21 rocznicę swojej działalności , 

18 sierpn ia na zaproszenie Wójta Gminy Krasnosie lc oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosie lcu 

uczestniczyłem w jubileuszowych XV Dniach Krasnosielca, 

• 22 sierpnia bra łem udział w X posiedzeniu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu 

Ciechanowskiego, podczas którego podjęto uchwały w sprawach: 

• 	 zmiany Wie loletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Zwią zku Regionu 

Ciechanowskiego na lata 2013 - 2016, 

• 	 zmiany uchwały budżetowej Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na rok 

2013, 

• 	 wysokości i terminu zwrotu uczestnikom związku części sk ładek uiszczonych na realizację 

przedsięwzięcia pn . "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

dla gmin regionu ciechanowskiego", 

23 sierpnia wziąłem udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników " INWEST-BUD" w Makowie 

Mazowieckim, podczas którego podjęto m.in. uchwałę w sprawie powołania członków Rady 

Nadzorczej, 



23 sierpnia spotka łem się z nauczycielami z jednostek oświatowo - wychowawczych prowadzonych 

przez Miasto Maków Mazowiecki, którzy w tym roku pomyślnie zdali egzamin ubiegając się o awans 

zawodowy. Podczas spotkania wręczyłem nauczycie lom akty nadania awansu zawodowego, 

28 sierpn ia brałem udział w spotkaniu Starosty z Burmistrzami i Wójtami z powiatu makowskiego, 

podczas którego omawiano m.in. sprawy związane z organizacją lokalnych imprez oraz realizacją 

i planowaniem inwestycji na terenie powiatu, 

1 września wspólnie z delegacją z naszego miasta brałem udział w Dożynkach Powiatu Makowskiego 

i Parafii w Czerwonce, 

• 2 września uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkó ł nr 2 

w Makowie Mazowieckim, 

3 wrześn i a brałem udział w posied zeniu Komisj i Konsultacyjno - Organizacyjnej Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim, 

6 września wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego uczestniczyłem w II Turnieju Miast leżących na 

Szlaku Książąt Mazowieckich, 

7 września Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim wraz z podległymi jednostkami włączył się w 

organ izację ogólnopo lskiej akcji, której inicja torem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Bronisław Komorowski. Podczas sobotniego czytan ia w Makowie Mazowieckim można było 

posłuchać twórczości Fredry w in terpretacji lokalnych przedstawicieli : kultury, samorządu, 

oświaty, a także miłośników literatury, 

10 września w partnerstwie z gminami Sze lków, Płoniawy Bramura i Czerwonka złożyliśmy 

wniosek do Ministerstwa Admini stracji i Cyfryzacji na dofinansowanie projektu pn . 

"Efektywna administracja samorządowa dzięki e -usługom" 

15 września na zaproszenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Makowie Mazowieckim uczestniczyłem w VII I Powiatowych Zawodach 

Sportowo - Pożarniczych . Organizatorem zawodów była Gmina Sypniewo. 



18 września wziąłem udział w uroczystości zakończenia częściowej Modernizacji Oczyszczalni Ścieków 

w Makowie Mazowieckim, 

w dniach od 16 do 18 września uczestniczyłem w komisjach Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim poprzedzających dzisiejszą sesję. 

Przetargi 

W dniu 23 lipca rozstrzygnięto przetarg na "Rozbiórkę i budowę budynku mieszkalnego przy ulicy 


Mickiewicza 27 - etap II . W dniu 30 lipca podpisałem umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo 

Usługowym "Prem ium" z Ojrzenia na realizację wyżej wymienionego zadania, 


W dniu 23 sierpnia rozstrzygnięto przetarg na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 


Szkół nr 2". W dniu 4 września podpisałem umowę z firmą MARTINEX ze Stoczka Łukowskiego . 


Inwestycje 


Obecnie trwają pracę związane z rozbiórką i budową budynku mieszkalnego przy ulicy 


Mickiewicza 27 - etap /I oraz budową boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2. 


Ponadto realizowane są inwestycje drogowe na Osiedlu Grzanka oraz Królów Polskich . 


Zakończyliśmy przebudowę zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Zespołu Szkół nr 1. 


Na sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lipca 2013 roku Rada Miejska przyjęła następujące uchwały: 

• 	 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 

na lata 2013 - 2019. 

• 	 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok. 

• 	 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Makowa 

Mazowieckiego na lata 2008 - 2015. 

Uchwały zostały zrea lizowane 



ZaJącznik Nr .... 3 ................ 

do Protokołu Nr XXi.c~ ..... 
z dnia tS."-lI1.0.v.WJ...lr:!8v . 

PROJEKT 
Uchwala Nr 'i.X'l.1V./;';:;!2().(.J 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim , . 
z dnicr1 . .s.~.~YI#ł,.. 2013 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu 


"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 


przez Miasto Maków Mazowiecki 


w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 


No podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 morca 1990 roku o 

samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r .. poz. 594 z póź. zm .) uchwala się co 

następuje: 

§ l 

• 

1. Rado Miejska w Mokowie Mazowieckim wyraża zgodę no realizację 

projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 

Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w romach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś I'riorytetowa 8 

"Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności 

gospodarki", Działanie 8.3 "Przeciwdziałan ie wykluczeniu cyfrowemu 

e lnclusion"" . 

2. Wartość projektu brutto w latac h 2013-2015 wynosi 946.730.40 zl. 

Dofinansowanie ze środków publicznych w romach działania 8.3 

Programu Operacyjnego Innowacyjno Gospodarko wynosi 100% 

wydatków kwalifikowanych. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasto. 

§3 

Uchwało wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

mgri11Ż. 

http:946.730.40
http:tS."-lI1.0.v.WJ


UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nrti'iI.I!./W/ 2013 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 19 września 2013 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu 
cyffowemu w mieście Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Cel Projektu 

Glównym ce lem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 90 gospodarstw 

domowych z terenu miasta Maków Mazowiecki zagrożonych wyk lu czeniem cyfrowym z 

powodu trudnej sytuacji materialnej lub ni epełnosprawności oraz wyposażenie w sp rzęt 

teleinformatyczny czterech jednostek podległych Miastu . 

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rea lizację ce lów szczegółowych : 

1. 	 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowem u na terenie Makowa Mazowieckiego 

poprzez udostęp ni eni e bezpłatnego Internetu 90 gospodarstwom domowym. 

2. 	 Wyposażenie 90 gospodarstw domowych oraz czterech jednostek obj ętych 

projektem w sprzęt niezbęd ny do korzystania z Intern etu. 

3. 	 Rozwój kluczowych kompetencji grupy docelowej, poprzez zwiększenie umiejętności 

w zakresie obsłu g i komputera oraz korzystania z nowych technologii informacyjno

komunikacyjnych 

Grupę docelową projektu stanowią: 


- gospodarstwa domowe spełni ające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 


wsparcia w ramach systemu pomocy s połecznej oraz gospodarstwa s pełniające kryterium 


upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych, 


- osoby ni epełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 


orzeczeniem równoważnym , 


- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej społecznej uprawn iającej 


do uzyskania stypendiów socjalnych, 


- rodziny zastępcze, 


- rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, 




- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno - rentowych, 

- dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 

przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego 

rok udziału w projekcie był n iższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik : " Przeciętny 

mies ięczny dochód rozporządza l ny na 1 osobę publikowany przez Prezesa GUS. 

Opis działań : 

Działania będą polegać na wyposażeniu w sprzęt komputerowy i udostępnieniu bezpłatnego 

Internetu 90 gospodarstwom domowym oraz w jednostkach podlegających Wnioskodawcy. 

Projektem będą objęte następujące lokalizacje (w nawiasie liczba tworzonych w ramach 

projektu ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu) : 

1. Zespół Szkół Nr 1 (15) 

2. Zespół Szkół Nr 2 (15) 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Świetlica Socjoterapeutyczna (10) 

4. Miejski Dom Kultury (5) 

Każda z ww. lokalizacji zostanie wyposażona w zestawy komputerowe z systemem 

operacyjnym i oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu (łącznie 45 sztuk). Aby 

umożliwić podłączenie zestawów do Internetu i udostępnienie ich mieszkańcom miasta 

konieczna jest rozbudowa okablowania w ww. jednostkach i doposażenie ich w niezbędną 

infrastrukturę . Wybrane sale w ww. jednostkach podległych - wyposażone w ramach 

projektu w komputery zostaną wykorzystane także do przeprowadzenia sz koleń 

beneficjentów ostatecznych projektów. 

Realizacja ww. działań przyczyni s ię do zmniejszenia problemu wyk luczenia 

cyfrowego na obszarze Makowa Mazowieckiego. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 

I 

BURMlST1/.Z MIASTA 



Załącznik Nr ...".:?......."""... 
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u C fi W A L A NR XX)(tv/.t2I.fIJO"~ 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

zdn ia AS 	'-J~'vua. wn, l". 

w sprnwie wyrnżen hl zgody na zbycie luka lu mieszkalnego stanowbtcego mienie 
komunalne 

Na podstawle an. 18 LISt. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie 

gminnym (DL. U. z 2013 r .. pOl. 594 ze zm. ) oraz arl. 13 uSI. I. art. 34 usl. I pkt J. art. 37 
liSI. c pkt I lista wy 'f. dnia:! 1 sićrpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. LJ . /. 20 I() 
r. Nr 102. po,,, 651 ze ZI11 . ) uchwala s i ę, co następuje: 

• 	 § ł: Wyrażasię zgodę na zbyc ie lokalu mieszkalne~o położonego ~ Makowie Mazowieckim 
przy ulicy MickIewIcza 5, n.r lokału 100 pow. 35, lO[l1' wraz z oddan iem w użytkowanIe 

wieczyste ułamkowej części grUllt1.1 s tanowiącego działkę Nr 985/5 o pow. 834 m2 na rzecz 
dotychczasowego najemcy. 

~ 2. V,iykonanie uchwały powierzu s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

y Mie.iskiej 

mgr inż. 

• 

\ 
RADd~~MWNY1\ j j 

Irena ' (~jska 
! . i, 

'! 



UZASADNIENIE 


do ucll\\ aly \I' sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszka lnego stanowiącego mi nie 

komunalne 

Najemca lokalu mieszkalnego wystąpil z wnioskiem o nabycie na wlasność lokalu 

mi eszkalnego nr 10 stanow i ącego mieszkaniowy zasó b Miasta Maków Mazowiecki, 

po l ożonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 5 w Makowie Mazowieckim 

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ulamkowej częśc i gruntu stanowiącego działkę Nr 

985/5 () pow, 834 m2 Zbycie mienia komunalnego wymaga zgody rady gmin y w drodze 

uchwaly (arL 18 USL 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym ), 

Z powyższych względów wnoszę o podjęcie uchwal y w zaproponowanej formi e i treśc i , 

• 




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

do Protokołu Nr X!!:)!Jv. .... . 

z dniaf3.~~JI!.i"..20.{!Il.-. 

u C H W A L A NR XX'flv/).l~1 :to./3 
RADY ~IEJSKIE.J W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 1!i ~~ 

w sprawic uozielenia bonifikaty 00 ceny nieruchomośc i 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. o S8Illol'l.ądl.ir 

gminnym ( Dz. U. z 20 13 r .. poz. 594 ze ZI11. ) i art. 68 \1St. l pkt 7. ust. I b ustawy z dnia 21 
sierpnia i 997 r. o gospodmce nieruchomościami ( Dz. U. z 20 JOr. Nr 102. poz. 65 J ze ZI11 .) 

lIch",a lo , i~. cn następuje : 

• 
§ 1. Wyrai'.a się zgodę na udzi~kn i e bonifikaty w wysokości 90 % ceny ni~rucholl1ości 

ustalonej zgudnie z art. 67 ust . J ustawy o gospodarce ni eruchomościami w prz.ypadku 
sprzeclaży lokalu mieszkalnego wraz z udzi a łem we współ własności części wspólnych 
hudynk u i urząd ze ll. nie s lużących wyl ącznie do użytku wlaścic ieli lokali i sprzedaź,\ lub 
(,dd,m icl1l we współuży tkowani e wieczyste takiego samego l1działu w gruncie niezbędnego do 
rilcjollalnego korzystan ia z lobli wymienionych w załączniku do l1chwały . 

~ 2. Sunilikaty. o której mowa w 9 I udziela się pod warunkiem. iż najemca nie zalega z 
naldrlOsdam i z tytUltl czynszu oraz opiat nieza l eżnych z tytulu najmu loka lu. 

~ 3. Wy konanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

~ 4. Udw.al" wchodzi w życ ic z dniem podj ęcia . 

• 


http:S8Illol'l.�dl.ir


Załącznik do Uchwały Nr 
Rady IVI iejskiej w lVIakowie Mazowieckim 
z dnia 

I) 	 lokall1lieszkalny Nr 3 o pow. 47.00 m2 poł ożony w Makowie Mazowieckim przy 
uli cy Mick iewicza 5 wraz z oddanicl11 w użytkowan ie wieczyste ulamkowej części 
gru11lu s tanowiącego dzialkę Nr 985/5 o pow. 834 m2 na rzecz najel11cy. 

2) 	 lokal mieszka lny Nr 10 o pm\ . 35 .10 m2 polożony w Makowie Mazowieckil11 prz)' 
uli c)' Mick iewicza 5 wraz z oddan iem w użytkowanie wieczyste ulamkowej cz~ścj 
gruntu stanowiącego działkę Nr 985/5 o pow. 834 1112 na rzecz naj el11cy . 

• 

• 



UZASADN I ENIE 

do uchwaly w sprawie udzielenia boni tikaty od ceny nie ruchomości 

Wartość nieruchomośc i ustalona jest zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce 

nie ruchomościami w oparciu o przep isy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

sLczcgólowych zasad wyceny n ieruc h omośc i oraz zasad i trybu sporządzania operatu 

szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy dokona I w mies i ąc u sierpniu 20 13 r. wyceny 

nieruchomości bydących przedmiotem pos tępowania : 

• 
 lokal mieszkalny Nr 3 o pow. 47,00 m2 na kwotę 79185 zl, 


loka lllli eszka lny Nr 10 o pow. 35, 10 m2 na kwotę 6 1280 zl. 


Zgodnie z art. 68 ust. I pkt 7 ustawy o gospodarce ni eruchomościami dopuszcza lne j est 

zastosowan ie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego za zgodą rady gminy Z uwagi 

na rakt. i ż od lat następuje prywatyzacja m ieszkaniowego zasobu Miasta na rzecz 

dotychczasowych najemców przy zastosowaniu daleko idących bonilikat, proponuje się 

ud zielenie tej że bonifikaty na poziomie 90 % ceny sprzedaży loka lu mieszkalnego wraz z 

udzialel1l we wspólwlasnośc i części wspó lnych i urządzeli i oddaniem we wspólużytkowanie 

wieczyste takiego samego ud zia lu w gruncie niezbędnego do racjona lnego korzystani a z 

lokalu mieszblnego. 

Wobec po"yższcgo wnoszę o podjęc i e uchwaly w zaproponowanej formie i treśc i. 
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UCHWAŁA Nr.xXXU,.I.J.~.~... .I2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


z dnia lT.~ ... września 2013 r. 


w sprawie powierzenia Gminie Czerwonka zadania publicznego 

polegającego na przekazaniu zarządzania drogą publiczną 


Na postawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z póżn. zm.) 
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala co następuje : 

§ 1 
l. 	 Powierza się Gminie Czerwonka zadanie własne Miasta Maków Mazowiecki 

dotyczące zarządzania drogą publiczną. 
2. 	 Wyraża się zgodę na zawarcie porozumiena z Gminą Czerwonka, którego 

przedmiotem będzie przekazanie zadania zarządzenia (jrogą publiczną Nr 210415W 
na odcinku o dł . 330 m, położoną w miejscowości Maków Mazowiecki , u1.Graniczna, 
w celu realizacji zadania publicznego pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych 
usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo i 
Miastem Maków Mazowiecki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 
"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II 
Bezpieczer\stwo-Oostępność-Rozwój" przyjętego LIchwałą nr 174/2011 Rady 
Ministrów z dnia 6 września 2011 roku . 

§2 
Zakres zadania , sposób realizacji oraz zasady finansowania określi porozumienie zawarte 
pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Gminą Czerwonka. 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§4 
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

pr"ZewodniCtt/'~: Miejskiej 

mgr inż. ~;;zabielski 

:::;1 ,{~llIesz ,Q ., 
" 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czerwonka dotyczącego powierzenia zadania 


publicznego polegającego na przekazaniu zarządzania drogą publiczną 


Miasto Maków Mazowiecki jest właścicielem drogi gminnej (nr 210415W) - ulicy Granicznej w 
Makowie Mazowieckim. Ulica ta stanowi obsługę ruchu kołowego oraz pieszego dla mieszkańców 
Makowa, a w szczególnośc i osób mieszkających na osiedlu domów jednorodzinnych tzw. "Osiedlu 
Pomowskim". Nadto uLGraniczna stanowi połączenie gm. Czerwonka z drogą wojewódzką (nr 626 
relacji Maków Mazowiecki - Nowa Wieś) tj . uL Mazowiecką 

Rzeczona droga gminna posiada nawierzchnię asfaltową w dobrym stanie technicznym (poza 
odcinkiem ok. 20 mb przy granicy z gm. Czerwonka, który wymaga modernizacji). Wymiany wymagają 
jednak chodnik oraz zjazdy bramowe. 
Potrzeby inwestycyjne uLGranicznej Miasto Maków Mazowiecki planuje zrealizować we współpracy z 
gm,Czerwonka, która zamierza modernizować swoje drogi poprzez real izację zadania publicznego 
pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, 
Gminą Karniewo i Miastem Maków Mazowiecki" w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą 
"Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność
Rozwój". 

Prowadzenie dróg gminnych należy do zadań publicznych wykonywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. Zadania te mogą być realizowane m.in. w drodze współdziałania między jst (art 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - dalej uosg). Współdziałanie, o którym 
wcześniej mowa gminy sankcjonują poprzez zawieranie porozumień międzygminnych w sprawie 
powierzenia jednej z nich określonych zadań publicznych (art. 74 uosg). 

W omawianym przypadku, realizacja inwestycji drogowej na ulicy Granicznej w Makowie Mazowieckim 
(droga gminna 210415W) planowa jest poprzez zawarcie porozumienia z gminą Czerwonka, co jest 
zgodne z postanowieniami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (dalej uodp). W tym przypadku zastosowanie ma art, 19 ust 4 uodp, który 
zezw~la na zawierania stosownyc,h p_,="ozumieniem pomiędzy za~ądG<lmi dróg. , '~ 

Ponie~aż-zawarcie porozumienia międzygminnego , zgodnie z artc:18·ust 2 uosg wymaga zgody rady 
gminy, ",odjęcie uchwały jest konieczne oraz w pełni uzasadnione. -- '" 

Po pOdjęciu przez Radę Miejską '!" Makowie Mazowieckim niniejszej uchwały , Burmistrz J;:1iasta 

- Ma~ów Mazowiecki zawrze stosoY(n:ę-j)orozumienie z Wójtem Gminy Czerwonka. W wyniku ~w.a~cia 


porozumienia gm.Czerwonka prżejmie zarząd nad drogą gminną 210415W w zakresie reą l izacji 


inwestycji na odcinku 330 mb. (częściowa wymiana nawierzchni aŚfaltowej, budowa nowego thódnika 

na całej długości ulicy, budowa nowych zjazdów na posesje oraz wykonanie oznakowanie poziomego 

i pionowego). Gmina Czerwonka dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru 

prowadzenia robót budowlanych, wystąpi z wnioskiem o udzielenie 50% dotacji do Wojewody 

Mazowieckiego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Nar.odowy Program Przebudowy Dróg 


, 	L6k,lInych 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwó(,- a po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku przez wojewodę zrealizuje inwestycje (zgodnie z zasadami prawa zamówień publicznych) w 
2014 r. po czym zarząd na drogą 210415W w pełni ponownie przejmie Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki. Natomiast w przypadku braku dotacji ze strony wojewody, inwestycja nie będzie 
realizowana a rzeczone porozumienie wygaśnie . 

Podjęcie przedmiotowej uchwały rodzi za sobą potencjalne wydatki dla budżetu Miasta w 2014 r. w 
maksymalnej kwocie 66.400,85 :zł_ ti. 50% kosztorysowej wartości inwestycji przy 50%' d9facji 
wojewody mazowieckiego. ' 

ZASTĘPCA JJ,UHMlS'r RZA 
I\)~ . J ib;:;;eD NapfóN,(" ki 



Załącznik Nr ........$............... 

do Protokołu Nr .xxX.U!..... 
z dnia }~.t.J.ru:,.JMi?~U!/~ Y. 

!UCHWAŁA NR)'XXJ~013 
RADY Wm,JSKlEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013 r. 

W sprawie dokor/ania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 


Miastd Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 

Na podstawie a rt. 226. 8r9' 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finans,lch publicznych (Dz U. z 2013 r ., poz. 885 z późno zm.) Rada 
Miejska w Makowie Ma7,owiilckim uchwala, co następuje:, 

§ l. 

W uchwale Nr XXVI/18:3!2012 Rady Miejskiej w Malwwie Mazowieckim z dnia 

28 grudnia. 2012 r . w s Ptawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

MaZOWieckI na lata 201 :3-20i9. 

l) załącznik Nr 1 zastępuje IJię załącznikiem Ni' l do niniejszej uchwaly, 

2) załącznik Nr 2 zastępuje ~ię załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 


§ 2. 

Wykonanie uchwały powier'l.a się Burmistrzowi Miasta. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, 

Miejskiej 

mgrinżr 

• 









UZASADNIENIE 


DO UCHWAŁY NI«cV1.'''~P2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 


Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 
wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2013 roku: 

. zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 43.959,40 zl; 

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 409.000,00 zł; 

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 175.064,60 zł; 

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 117.759,00 zj; 

- zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 560.194,00 zł; 

- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 786.882,81 zł. 

W załączniku "Wykaz przeds ięwzięć do WPF" wprowadza się projekt 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" realizowanego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: 

Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, którego rea lizacja będzie 

w okresie od października br. do czerwca 2015 r. Ogólna wartość projektu wynosi 

946.730,40 zł. 

Ponadto zostały zaktualizowane wielkości poszczególnych przedsięwzięć do 
wysokości zawartych umów. 



Załącznik Nr .......3............... 
do Protokołu Nr .ii.."I..!.'!.. .... 
z drila {3.tJ.Y1d.,.~).C}!J ".

UCHWAŁA N*f..I'/Iui/2013 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013 r. 


w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 211, art. 212, a rt. 214, art. 215, art. 217, 
art. 222, art. 235, art. 236, art . 237, art. 242, ar t. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§1. 

• 
Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie 
z załącznikiem Nr l i 2 . 

§ 2. 

Budżet Miasta po zmianach określonych w § l wynosi: 

l) 	 Dochody w łącznej kwocie 28.765.929,03 zł, 


z tego: 

a) bieżące w kwocie - 27.268.629,03 zł, 


b) majątkowe w kwocie 1. 497.300,00 zł. 


2) 	 Wydatki w łącznej kwocie 31.816.691.84 zł 


z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.437.660,84 zł, 


b) majątkowe w kwocie 6.379.031,00 zł. 


§ 3. 

• 
Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem 

Nr 2a . 

§ 4. 

1. 	 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta 
w wysokości 3.050.762,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
· zaciągniętego kredytu w kwocie 1.161.100,00 zł, 
· zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780,00 zł, 

· wolnych środków w kwocie 786.882,81 zł. 
2. 	 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.364.662,81 zł , oraz 

łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.313.900 zł, zgodnie z załącznikiem 

Nr 3. 

§ 5. 

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 
6.379.031, 00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 6. 

Usta la się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do 
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

l 

http:31.816.691.84


§ 7. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 8. 

1. 	 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 
2. 	 Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

PrzewodniC1~Miejskiej 

mgr inż. ~;;;;;Zabielski 

• 

2 
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr)(J{l0if'Ud'/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r . 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2163500,00 211 750,00 2375250,00 

70095 Pozostała działalność 1 354 500,00 211 750,00 1566 250,00 

0580 Grzywny j inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 211 750,00 211 750,00 

710 Działalność usługowa 21 000,00 9500,00 30500,00 

71035 Cmentarze 21 000,00 9500,00 30500,00 

2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadan ia bieżące realizowane przez gminę 
na podstawie porozumień z organami adm inistracji rządowej 

21 000,00 9500,00 30500,00 

720 Informatyka 0 ,00 616530,40 616530,40 

72095 Pozostała działalność 0,00 616530,40 616530,40 

2007 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków eurooeiskich 

0,00 51 025.84 51 025,84 

2009 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art.5 us1.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europejskich 

0,00 9004,56 9004,56 

6207 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków europeiskich 

0,00 473025,00 473025,00 

6209 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art.5 usl.1 pkt. 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środków eurooeiskich 

0,00 83475,00 83475,00 

750 Administracja publiczna 139115,00 20741,00 159856,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 300,00 30011 ,00 31311 ,00 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 11 ,00 11 ,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 30000,00 30000,00 

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13000,00 - 9 270,00 3730,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 30,00 30,00 
._

w 



• 

0830 Wpływy z usług 5000,00 - 4 000,00 1 000,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8000,00 - 5 300,00 2700,00 

756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

12419979,00 - 750 000,00 11 669 979,00 

75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

2577 098,00 - 225 000,00 2352098,00 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
Ipodstawie odrębnych ustaw 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

225000,00 - 225 000,00 

- 525 000,00 

0,00 

2349130,002874130,0075616 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
Ipodstawie odrebnych ustaw 

525000,00 - 525 000,00 0,00 

801 Oświata i wychowanie 1 685704,27 17 770,00 1 703474,27 

80101 Szkoły podstawowe 23487,00 1117,00 24604,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 106,00 106,00 

0750 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
oraz innych umów o podobnym charakterze 

17600,00 975,00 18575,00 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 36,00 36,00 

80104 Przedszkola 628500,00 16500,00 645000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 330500,00 -331 ,00 330169,00 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 331 ,00 331,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16500,00 16500,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 420000,00 153,00 420153,00 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 153,00 153,00 

852 Pomoc społeczna 3877 628,00 1171,00 3878799,00 

85202 Domy pomocy społecznej 33611 ,00 1171,00 34 782,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 3361 1,00 1171,00 34 782,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116350,00 -11 587,80 104762,20 

85395 Pozostała działalność 116350,00 - 11 587,80 104 762,20 

2007 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 
ramach budżetu środkóweuropeiskich 

110500,00 - 11 587,80 98912,20 

... 




• • 

1 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106208,00 66000,00 172208,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 703,00 66000,00 162703,00 

2040 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 
prog ramów rządowych 

0,00 66000,00 66000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 172500,00 181 036,00 353536,00 

90002 Gospodarka odpadami 500,00 279500,00 280000,00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 - 500,00 0 ,00 

0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 
Ipodstawie odrebnvch ustaw 

0,00 280 000,00 280000,00 

90015 Oświetlen ie ulic, placów i dróg 100000,00 - 100 000,00 0,00 

6280 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
finansowa nie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 

100000,00 - 100 000,00 0,00 

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 1 536,00 1 536,00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 1 536,00 1 536,00 

926 Kultura fizyczna 168300,00 - 47500,00 120800,00 

92601 Obiekty sportowe 168300,00 - 47500,00 120800,00 

6260 
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 
Ipublicznych 

168300,00 - 47 500,00 120800,00 

Razem:1 28 450 518,431 315410,601 28 765 929,03 

v. 



Załącznik Nr 2 do Uchwały N JKl(X!i..u& 2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r . 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

600 Transport i łączność 3435000,00 291 500,00 3726500,00 

60014 Drogi publiczne powiatowe 50000,00 · 50000,00 0,00 

6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestvcvinvch 

50000,00 - 50 000,00 0,00 

60016 Drogi publiczne gminne 3385000,00 341 500,00 3726500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto'N}'ch 3180000,00 341 500,00 3521500,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 2334 000,00 75000,00 2409000,00 

70095 Pozostała działal ność 2267000,00 75000,00 2342000,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25000,00 5000,00 30000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200000,00 70000,00 1 270000,00 

710 Działalność usługowa 101 000,00 9500,00 110500,00 

71035 Cmentarze 21 000,00 9500,00 30500,00 

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 9500,00 30500,00 

720 Infonnatyka 0 ,00 616530,40 616530,40 

72095 Pozostała działalność 0,00 616530,40 616530,40 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1099,17 1 099,17 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 193,95 193,95 

4127 Składk i na Fundusz Pracy 0,00 156,69 156,69 

4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 27,63 27,63 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 6394,14 6394,14 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 128,42 1 128,42 

4307 Zakup usług pozostałych 0,00 42695,84 42695,84 

4309 Zakup usług pozostałych 0,00 7534,56 7534,56 

4437 R6żne oplały i składki 0,00 680,00 680,00 

a, 



4439 Różne opłaty i składki 0,00 120,00 120,00 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 473025,00 473025,00 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 83475,00 83475,00 

750 Administracja publiczna 3012505,00 33000,00 3045505,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2723430,00 33000,00 2756 430,00 

4260 Zakup energii 50000,00 30000,00 80000,00 

4270 Zakup usług remontowych 50000,00 - 20 000,00 30000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 2000,00 13000,00 

4430 Różne opłaty i składki 15000,00 5000,00 20000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16000,00 16000,00 

801 Oświata i wychowanie 12 070 566,28 29 195,00 12099761 ,28 

80101 Szkoły podstawowe 4491 459,00 12542,00 4 504 001 ,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2958824,00 12125,00 2970949,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10500,00 1 200,00 11 700,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 184 475,00 116,00 184 591 ,00 

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5990,00 - 498,00 5 492,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2200,00 299,00 2 499,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 - 700,00 59300,00 

80104 Przedszkola 2797605,00 16500,00 2814 105,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 572 290,00 14 080,00 1 586370,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283820,00 2420,00 286240 ,00 

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 710892,00 153,00 711 045,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażeni a 20500,00 153,00 20653,00 

851 Ochrona zdrowia 255000,00 0,00 255000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 233000,00 0,00 233000,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9500,00 2000,00 11 500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000,00 - 2 000,00 48000,00 

852 Pomoc społeczna 5131719,00 12000,00 5143719 ,00 

85202 Domy pomocy społecznej 84 611,00 14 000,00 78611 ,00 

--J 



4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 

tervtorialneao 
64 611 ,00 14000,00 78611 ,00 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2827 153,00 0,00 2827 153,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60863,00 - 4 000,00 56863,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażen ia 2 383,00 2500,00 4 883,00 

4260 Zakup energii 5468,00 800,00 6268.00 

4300 Zakup usług pozostałych 51 50,00 300,00 5 450,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 400,00 1200,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 560000,00 12000,00 572000,00 

3110 Świadczenia społeczne 560000,00 12000,00 572 000,00 

8521 9 Ośrodki pomocy społecznej 668648,00 - 14 000,00 654 648,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 447811,00 - 7 942,00 439869,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35988,00 - 1 058,00 34 930,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 628,00 - 3 000,00 82628,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 12015,00 - 2 000,00 10015,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116350,00 0,00 116350,00 

85395 Pozostała działalność 116350,00 0,00 116350,00 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 21 938,54 - 10 256,98 11681 ,56 

41 79 Wynagrodzenia bezosobowe 1 161 ,46 - 543,02 618,44 

4307 Zaku p usług pozostałych 52764,10 10256,98 63021,08 

4309 Zakup u sług pozostałych 2793,40 543,02 3336,42 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 353336,00 79020,00 432356,00 

85401 Świetlice szkolne 218633,00 10529,00 229162,00 

4010 Wynag rodzenia osobowe pracowników 155885,00 10529,00 166414 ,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 128703,00 68491 ,00 197194,00 

3240 Stypendia dla uczniów 128703,00 2491 ,00 131 194 ,00 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 66000,00 66000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2308488,00 - 1 117 542,00 1 190946,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 495000,00 - 400 000,00 95000,00 

00 



6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400000,00 - 400 000,00 0,00 

90002 Gospodarka odpadami 700000,00 - 448 000,00 252000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00 - 448 000,00 252000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 569000,00 - 200 000,00 369000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000,00 - 200 000,00 0,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 

65000,00 - 3 000,00 62000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45000,00 - 3 000,00 42000,00 

90095 Pozostała działalność 288488,00 - 66 542,00 221 946,00 

4260 Zakup energii 22000,00 9000,00 31 000,00 

6650 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 
związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów 
inwestvcyinych 

100730,00 - 75 542,00 25 188,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 808000,00 - 4640,00 803360,00 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 13540,00 - 4 640,00 8900,00 

2360 
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

Iprowadzacvm działalność pożvtku publiczneoo 
13540,00 - 4 640,00 8900,00 

926 Kultura fizyczna 764138,00 -130500,00 653638,00 

92601 Obiekty sportowe 510000,00 - 137 000,00 373000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510000,00 - 137 000,00 373000,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 269 138,00 6500,00 275638,00 

2360 
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 

Iprowadzacvm działalność pożvtku publiczneoo 
90000,00 - 4 500,00 85500,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22000,00 5000,00 27000,00 

4260 Zakup energii 18000,00 6000,00 24000,00 

Razem : 31 923 628,44 - 106 936,60 31816691 ,84 

'-D 



Załacznik Nr 2a do Uchwały Nr!<XXW/.za12013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2013 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
852 Pomoc społeczna 2930650,00 0,00 2930650,00 

85212 
Świadczenia rodzinne , świ adczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2814000,00 0,00 2814000,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 60863,00 ·4000,00 56 863,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 733,00 2500,00 3233,00 

4260 Zakup energii 590,00 800,00 l 390,00 

4300 Zakup usłU9 pozostałych 600,00 300.00 900,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 800,00 

Razem:1 3064950,161 0,001 3064950,16 1 

o 



Za łącznik Nr 3 do Uchwały Nr;O<XU!/US.l2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2013 r . 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 , 

Przychody ogółem: 5364662,81 

1. 
Wolne środki , o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy 

950 786882.81 

2. 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
środków publicznych 

951 275000,00 

3. 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

952 4302780,00 

Rozchody ogółem : 2313900,00 

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2313900,00 

J l 



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Xi<'X'y./V..il... .I2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2013 r . 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r . 

Dział Rozdział § 

150 

15011 

6639 

400 

40001 

6010 

6050 

600 

60014 

6300 

60016 

6050 

Treść Przed zm i aną Zmiana Po zmianie 

Przetwórstwo przemysłowe 1 905,00 0,00 1 905,00 

Rozwój przedsiębiorczości 1 905,00 0.00 1 905,00 

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyj ne realizowane na 
1 905,00 0.00 1 905.00 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 

1 905.00 0,00 1 905.00 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 

!Oochody własne jst 1 905.00 0.00 1 905,00 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę 500000,00 0,00 500000,00 

Dostarczanie ciepła 500000.00 0.00 500000.00 

Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnien ie 
250000,00 0.00 250000.00, 

funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , 

Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsięb i orstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0 .0 . 250000.00 0.00 250000,00 1 

!Dochody własne jst 250000.00 0,00 250000.00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250000.00 0.00 250000.00 ' 

Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułaskiego do ul. St. Moniuszki 250000.00 0,00 250000.00 

IKredyty i pożyczki 250000.00 0.00 250000,00 

Transport i łączność 3230000,00 291 500,00 3521 500,00 

Drogi publiczne powiatowe 50000.00 ·50000.00 0.00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
50000,00 - 50 000.00 0.00 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla 
50000.00 - 50 000.00 0.00 

przebudowy drogi pOwiatowej nr 3206W (ut. Słoniawska) 

! Dochody własne jst 50000,00 · 50000,00 0.00 

Drogi publiczne gminne 3 180000.00 341 500.00 3521 500.00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 180000.00 341500,00 3521 500.00 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Pol nej 100000.00 0.00 100 000.00 

!Dochody własne jst 100000.00 0.00 100000,00 

•
tv 
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Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej - etap I 2100000,00 0,00 2 100000,00 

Kredyty i pożyczki 2100000,00 0,00 2100000,00 

Przebudowa ul ic na Os. Grzanka wraz z montażem separtaora w ulicy Sportowej - etap 1\ - ulica Wierzbowa 0,00 285000,00 285000,00 

Kredyty i pożyczki 0,00 285000,00 285000,00 

Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka r. część ul. J ag iełły i ul. Chrobrego 700000,00 - 38 000,00 662000,00 

Kredyty i pożyczki 700000,00 - 38 000,00 662000,00 

Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa , Buź-niczna , Kanalowa i Zielony Rynek 280000,00 - 15 500,00 264 500,00 

Dochody własne jst 280000,00 - 15 500,00 264 500,00 

Wykonanie nawierzchni ul icy Jaśm i nowej 0,00 110000,00 110000,00 

Kredyty i pożyczki 0,00 110000,00 110000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200000,00 70000,00 1 270000,00 

70095 Pozostała działalność 1 200000,00 70000,00 1 270000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200000,00 70000,00 1 270000,00 

Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II 1 200000,00 50000,00 1 250000,00 

Dochody własne jst 550000,00 50000,00 600000,00 

ł nne 650000,00 0,00 650000,00 

IDotacja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 650000,00 0,00 650000,00 

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Mickiewicza 33 0,00 20000,00 20000,00 

Dochody własne jst 0,00 20000,00 20000,00 

720 Informatyka 0,00 556500,00 556500,00 

72095 Pozostała działal ność 0,00 556 500,00 556500,00 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowych 0,00 473 025,00 473025,00 

Przeciwdział anie wykl ucze niu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki 0,00 473025,00 473025,00 

Środki wymienione wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 0,00 473025,00 473025,00 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 ,00 83 475,00 83 475,00 

Przeciwdziałan ie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki 0,00 83 475,00 83475,00 

Środki wymienione wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p 0 ,00 83475,00 83475,00 

750 Admin istracja publiczna 4138,00 16000,00 20138,00 

w 
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75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 16000,00 16000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 16000,00 16000,00 

Zakup sprzętu komputerowego 0,00 16000,00 16000,00 

Dochody własne jst 0,00 16000,00 16000,00 

75095 Pozostała działa l ność 4 138,00 0,00 4 138,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew6dzt...va na inwestycje i zaku py inwestycyjne realizowane na 

4138,00 0,00 4 138,00
Ipodstawie porozumień (umów) m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego 

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 
4138,00 0,00 4138,00 

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 

Dochody własne jst 4138,00 0,00 4 138,00 

801 Oświata i wychowanie 60000,00 - 700,00 59300,00 

80101 Szkoły podstawowe 60000,00 - 700,00 59300,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 - 700,00 59300,00 

Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1 60000,00 - 700,00 59300,00 

Dochody własne jst 60000,00 - 700,00 59300,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745730,00 - 678 542,00 67188,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400000,00 - 400 000,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 - 400 000,00 0,00 

Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych na ulicy Kanałowej wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji 
400000,00 - 400 000,00 0,00 

deszczowej do rzeki Orzyc 

Dochody własne jst 100000,00 - 100 000,00 0,00 

Kredyty i pożyczki 300 000,00 - 300 000,00 0,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200000,00 - 200 000,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000,00 - 200 000,00 0,00 

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki 200000,00 - 200 000,00 0,00 

Dochody własne jst 100000,00 - 100000,00 0,00 

Inne 100000,00 - 100 000,00 0,00 

IDo/acie z WFOSiGW 100000,00 - 100 000,00 0,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi ska 45000,00 - 3 000,00 42000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45000,00 - 3 000,00 42000,00 

.." 
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Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy 
22500,00 - 2 500,00 20000,00

Kolejowej 

100Chody własne jst 22500,00 - 2 500,00 20000,00 

I ~łpra~wanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. 22500,00 - 500,00 22000,00 

IDochody własne jst 22500,00 - 500,00 22000,00 

90095 Pozostała działalność 100730,00 - 75 542,00 25188,00 

6650 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 

100730,00 - 75 542,00 25 188,00 
związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego 100730,00 - 75 542,00 25 188,00 

IDochody własne jst 100730,00 - 75 542,00 25 188,00 

921 Kułtura i ochrona dziedzictwa narodowego 9500,00 0,00 9500,00 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9500,00 0,00 9500,00 

6220 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

9500,00 0,00 9500,00 
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 

Dotacja celowa - Doposatenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury 9500,00 0,00 9500,00 

IDochody własne jst 9500,00 0,00 9500,00 

926 Kultura fizyczna 510000,00 -137000,00 373000,00 

92601 Obiekty sportowe 510000,00 - 137 000,00 373000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 510000,00 -137000,00 373000,00 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 510000,00 -137000,00 373000,00 

Ilnne 168300.00 - 47 500,00 120800,00 

IFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 168300,00 - 47 500,00 120800,00 

IKredyty i pożyczki 341 700,00 - 89 500,00 252200,00 

Razeml 6261 273,001 117 758,001 6379031 ,001 

V> 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały N"wulm 20l3 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 września 2013 r . 

DOTACJE UDZIELONE ZBUDŻETU W 2013 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I 
NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

Dział Rozdział Treść 

Kwota dotacji 
Iw zll 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

l 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finansów publicznych 743000 63503 

150 150 ll Samol'ząd Województwa Mazowieckiego 1905 

750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 4 138 

851 85 154 Powiat Makowski 6 000 

921 92109 Miejski Dom Kultury 375 000 51460 

921 92116 Miejska Bibliotek Publiczna 368 000 

Jednostki nie należące do sektora finans6w publicznych 123 415 104400 

801 80104 Niepubliczne przedszkola 123415 

851 85 154 Realizacja programu profilaktyki 
antya lkoholowej 

10000 

921 92105 Dzia ł a lność kultUl'alna 8 900 

926 92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 85500 

OGÓŁEM: 866415 167903 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 'iJS.X!V./.J.J.2.12013 


RADY MIEJSKIEJ W MAK:OWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013 r. 


w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2013 rok 

• 

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 315.410,60 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 70095 o kwotę 211 .750 zł , z tytułu kary za 

niezreaJizowanie zadania inwestycyjnego przez wykonawcę; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 71035 o kwotę 9.500 zł z tytułu otrzymania dotacji 

celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173/2013; 

- zwiększenie dochodów o kwotę 616.530,40 zł w rozdzia le 72095 z tytułu dotacji na 

rea lizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Maków 

Mazowiecki; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 30.011 zł z tytułu refundacji 

wynagrodzenia z PUP oraz odsetek; 

- zmniejszenie dochodów o kwotę 9.270 zł w rozdziale 75075 z tytułu wpływów z usług 

oraz darowizn; 

- zmniejszenie dochodów w rozdzia lach 75615 i 75616 łącznie na kwotę 750.000 zł 

wynika z przeniesienia tych dochodów do rozdziału 90002; 

zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 1.117 zł z tytułu czynszu, odsetek 

i różnych opła t; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 16.500 zł z tytułu refundacji 

wynagrodzenia z PUP 

- zw iększenie dochodów o kwotę 153 zł w rozdziale 80148 z tytułu odsetek od 

nie terminowych wpłat; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 o kwotę 1.171 zł z tytułu opIat za pobyt 

w domu pomocy społecznej; 

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 11.587,80 zł z tytułu dotacji na 

realizację projektu "Aktywna kobieta" 

- zwiększenie dochodów o kwotę 66.000 zł w rozdziale 85415 z tytułu otrzymania 

dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 134; 

- zwiększe nie dochodów o kwotę 279.500 zł w rozdziale 90002 wynika z przeniesienia 

zaplanowanych dochodów z tytu łu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym 

z rozdziału 75615 i 75616 w w ielkościach przewidywanego wpływu; 

17 



• 


zmmeJszeme dochodów w rozdziale 90015 o kwotę 100.000 z ł z tytułu planowanej 


dotacji z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego; 


zwiększenie dochodów w rozdziale 90020 o kwotę 1.536 zł z tytulu opłaty 


produktowej; 


zmniejszenie dochodów w rozdziale 92601 o kwotę 47.500 zł z tytułu dotacji na 


budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2. 


Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 106.936,60 zł, w tym: 

zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 50.000 zł z tytułu dotacji celowej 

dla powiatu ma kowskiego; 

zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 341.500 zł na zadania inwestycyjne 

zgodnie z załącznikiem nr 4; 

zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 75.000 zł z tytułu kosztów 

postępowania sądowego oraz na zadania inwestycyjne; 

zwiększenie wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 9.500 zł z przeznaczemem na 

remont cmentarza wojennego; 

zwiększe nie wydatków w rozdziale 72095 o kwotę 616.530,40 zł na realizację projektu 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oś 

Priorytetowa: Spoleczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, 

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowem u - eInclusion; 

zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 33.000 zł z przeznaczeniem na 

zakup sprzętu komputerowego oraz energię; 

zwiększe nie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 12.542 zł na wypłatę odprawy 

emerytalnej; 

zwiększenie wydatków w rozdziale 80 104 o kwotę 16.500 zł z tytułu zatrudnienia 

pracownika w ramach umowy z PUP; 

zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 153 zł na zakup materiałów; 

dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 85202 i 85219 w kwocie 

14.000 zl na opłacenie pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej ; 


zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na 


wypłatę dodatków mieszkaniowych; 


zwiększenie wydatków o kwotę 10.529 z ł w rozdziale 85401 na wypłatę odprawy 


emerytalnej; 


zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 68.491 zł z przeznaczeniem na 


wypłatę "Wyprawki szkolnej" oraz stypendiów; 
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zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 400.000 zł w związku z rezygnacją 

realizacji zadania "Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych na ulicy 

Kanałowej wraz z wykonaniem wylotu ka nalizacji deszczowej do rzeki Orzyc" 

zmniejszenie wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 448.000 zł na realizację zadań 

związanych z odbiorem odpadów komunalnych, do wysokości zawartych umów; 

zmniejszenie wydatków o kwotę 200.000 zł w rozdziale 90015 w związku z brakiem 

realizacji zadania "Modernizacja oświetle nia ulicznego" 

zmniejszenie wydatków w rozdziale 90019 o kwotę 3.000 zl na opracowanie dwóch 

dokumentacji ka nalizacji deszczowej; 

zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 66.542 zł , w tym zmniejszenie o 

kwotę 75.542 zł s kładki inwestycyjnej na "Budowę Zintegrowanego Systemu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego" oraz 

zwiększenie o kwoty o 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii; 

zmniejszenie wydatków o kwotę 4.640 zł w rozdziale 92105 na realizację zadań 

zleconych organizacjom pożytku publicznego; 

zmniejszenie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę 137.000 zł na zadanie "Budowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2" zgodnie z zawartymi umowami; 

zwiększe nie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 6.500 zł na zakup energii 

i materia łów . 

Ponadto, dokonuje s ię prze niesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 

75023, 85154, 85212, 85395, 92605. 
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Załącznik Nr .....1.9............. .. 
". do Protokołu NrX).(X.I .If.. ....... 
, 

z drti. 19./.1Y2C{}~7.2.0/f.r . 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA 


BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 r. 

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku oparta jest na 

budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVI/184/2012 z dnia 28 grudnia 

2012 r., w którym zaplanowano: 

dochody budżetowe w kwocie · 27 884 737,40 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie · 26 964 737,40 zł, 
b) majątkowe w kwocie 920000,00 zł; 


wydatki budżetowe w kwocie · 31 585 837,40 zł, 


al bieżące w kwocie · 25 144064,40 zł, 


b) majątkowe w kwocie 6441 773,00 zł; 

deficyt budżetu w kwocie · 3701 100,00 zł. 

Z planowanych dochodów kwotę 1 773 900 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów 

zaciągniętych w latach ubiegłych. 

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 r. Uchwałami Rady Miejskiej 

i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie: 

dochodów budżetowych w kwocie · 28 338 307,43 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie · 27250007,43 zł, 
b) majątkowe w kwocie · 1 088 300,00 zł; 

wydatków budżetowych w kwocie · 31 536417,44 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie · 25 534 644,44 zł, 
b) majątkowe w kwocie 6001 773,00 zł; 


deficyt budżetu w kwocie · 3 198 110,01 zł. 


Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie: 

dochodów na kwotę 14 207 240,52 zł co stanowi 50,13 % planu, z tego: 

a) bieżące w kwocie · 14 178396,23 zł, 
b) majątkowe w kwocie 28 844,29 zł; 

wydatków na kwotę 12492251,19 zł co stanowi 39,61 % planu, z tego; 

a) bieżące w kwocie · 12330427,09 zł 
b) majątkowe w kwocie 161824,10 zł; 

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 

l 714 989,33 zł. 



.' 

1. DOCHODY BUDŻETOWE 

Wykonanie dochodów za okres od l stycznia do 30 czerwca 2013 r . przedstawia SIę 

następująco: 

Lp. TreŚĆ Plan w zł WykoIl8Ilie Realizacja 
w% 

Tabela Nr l 
Struktura 

w% 

1. Dochody własne 8866579,00 4304299,03 48,55 30,30 

2. 

3. 

Udziały w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa 
Dotacje celowe z zakresu 
administracji rządowej 

6371 351,00 

3062750,16 

2661 349,92 

1628041,16 

41,77 

53,16 

18,73 

11,46 

4. Dotacje celowe na zadania własne 877 906,00 669635,00 76,28 4,71 

5. Subwencja ogólna 7489734,00 4507084,00 60,18 31,72 

6. 

7. 

8. 

Dotacje celowe na zadania 
realizowane na podst. porozumień 
Dotacje i środki na zadania 
inwestycyjne 
Dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków 
europejskich (POW 

OGÓŁEM 

27000,00 

918300,00 

724687,27 

28338 307,43 

0,00 

0,00 

436831,41 

14 207 240,62 

0,00 

0,00 

60,28 

60,13 

... 

... 

3,08 

100 

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na: 

1.1. DOCHODY WŁASNE 


Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 4304299,03 zł i stanowią 


30,30% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 48,55% 


w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w I półroczu 2013 r. 


składały się z następujących tytułów: 

TabelaNr2 

Lp. Tre'!! 
Plan 
wzł 

WykoIl8Ilie 
wzł 

Realizacja 
w% 

Struktura 
w% 

1. Podatek od nieruchomości 3830000,00 2080069,51 54,31 48,33 

2. Podatek od środków transportowych 428000,00 230897,50 53,95 5,36 

3. Podatek leśny 2130,00 1100,00 51 ,64 0,03 

4. Podatek rolny 72398,00 42165,20 58,24 0,98 

5. Podatek od spadków i darowizn 40000,00 18964,15 47,41 0,44 

6. 
Podatek od czynności 
cywilnoprawnych 222000,00 88 187,77 39,72 2,05 

7. Opłata targowa 85000,00 24516,00 28,84 0,57 

8. Opłata skarbowa 292000,00 133930,65 45,87 3,11 

9. Wpływy z karty podatkowej 20000,00 3586,82 17,93 0,08 

lO. Dochody z majątku 170000,00 28844,29 16,97 0,67 
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li. 

12. 

Odsetki za zwłokę we wpływach 
z podatków i opłat 
Wpływy z usług 

18000,00 

1089300,00 

12767,21 70,93 0,30 

618953,76 56,82 14,38 

13. 
Opłata za zezwołenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 
Wpływy z różnych opłat 

255000,00 

398200,00 

178537,72 70,01 4,15 

14. 168860,5 1 42,41 3,92 

15. 
Opła ty za zajęcie pasa drogowego i 
opłaty z renty planistycznei 30000,00 21576,83 71,92 0,50 

16. 
Czynsze za łokale mieszkalne i 
użytkowe 

892600,00 484660,96 54,30 11,26 

17. Pozostałe dochody 271 951,00 166680,15 61,29 3,87 

18. 
Opłata za zagospodarowanie 
odpadami 750000,00 0,00 0,00 ... 

OGÓŁEM 8866579,00 4304299,03 48,55 100,00 

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od 

nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2080069,51 zł, co stanowi 54,31 % 

zakładanego planu. 

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 14,38 % ogółu dochodów własnych 

i stanowiły wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz 

wpływy za sporządzanie posilk6w w plac6wkach oświatowych .Wpływy z czynszów stanowią 

11,26 % ogółu dochod6w własnych. 

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 28.844,29 zł co stanowi 16,97 % 

wielkości planowanej. 

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 

110738,74 zł i stanowiły 2,57 % udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody 

powyższe składają się wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek 

od czynności cywilnoprawnych. 

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w 48,55 % wielkości planowanej. 

1.2, UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU 
PAŃSTWA 

Dochody budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody 

budżetu państwa przedstawiają się następująco : 

Tabela Nr 3 

Lp. Tre'ć Plan w zł Wykonanie w zl Realizacja 
w% 

l. Udziały w podatku dochodowym 
220000,00 94862,92 . 43,12od osób prawnych I 

2. Udziały w podatku dochodowym 
6151351,00 2566487,00 41,72od osób fizycznych 

OGÓŁEM 6371 351,00 2661349,92 41,77 

3 




.' 

Zaplanowane na kwotę 6371 351 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa zostały zrealizowane w 41,77 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym od osób fizYcznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów 

na rachunek budżetu miasta do 10' tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na 

podstawie informacji Ministra Finansów. Z danych historycznych wynika, że pełna 

realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego, z uwagi na fakt, że do 

dnia 31 lipca dokonywane są zwroty z tytułu podatku dochodowego z rozliczenia za rok 

poprzedni. 

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZADOWEJ 

Przyznane dla Miasta Makowa Mazowieckiego środki na bieżące zadania zlecone stanowiły 

kwotę 3 062 750,16 zł. Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 11,46 % 

ogółu dochodów Miasta. 

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco: 

Tabela Nr 4 

Lp. Tytuł 
Środki 

przyznane 
Środki 

otrzymane 

l . ADMINISTRACJA PUBUCZNA 

· dofinansowanie utrzymania administracji państwowej 

124800,00 

12480000 

67200,00 

6720000 

2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZYPAŃSTWOWEJ 

· bieiaca aktualizacia list \\'yborc"}'ch 

1692,00 

169200 

846,00 

84600 

3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

· zadania z Obrony Cywilnej 

1000,00 

100000 

1000,00 

100000 

4. OPIEKA SPOLECZNA 

· wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek 
alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia 
spoleczne 

· składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej i świadczenia rodzinne 

· świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
· pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia 
pielegnacyjne 

2928 450,00 

2814000,00 

7200,00 
71000,00 

36250,00 

1652187,00 

1489000,00 

5437,00 
42100,00 

15650,00 

5. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 680816 680816 

RAZEM 3062760,16 1628041,16 
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1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE 

Na zadania własne miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 669 635,00 zł, co 

stanowi 76,28 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Podział środków wg zadań 

przedstawia się następująco: 

Tabela Nr 5 

Lp. Tytuł 
Środki 

planowane 
Środki 

otrzymane 

L OPIEKA SPOt.ECZNA 781203,00 572 932,00 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające zasilki stałe 

. wspieranie rodziny zastępczej 
· dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół 
· zasilki (stałe i okresowe), pomoc w naturze 
· utrzymanie ośrodka pomocy spolecznej 

27600.00 

21603.00 
140000.00 
373 000.00 
21900000 

19700.00 

21603.00 
124948.00 
288710,00 
11797100 

2 . EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

· stypendia i pomoc materialna dla uczniów 

96 703,00 

9670300 

96 703,00 

9670300 

RAZEM 877 906,00 669635,00 
• 


1.5. 	 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE 
POROZUMTĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADQWEJ 
I SAMORZĄDOWEJ 

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na 

podstawie porozumień w wysokości 3 000 zł z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie 

kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej, tj . w wysokości 50% planowanej dotacji. 

Miasto ma podpisane porozumienie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na 

dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 21 000 zł . Środki 

na ww. cel zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku po zrealizowaniu zadania. 

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA 

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 

2013 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosi 7 489 734 zł, która została wykonana w kwocie 

4507084 zł, tj. 60,18 % płanu. 

Na kwotę tę składają się: 

część oświatowa subwencji 4065 160,00 zł 

część wyrównawcza 319 140,00 zł 

część równoważąca 122 784,00 zł 

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 31,72 % wykonanych dochodów 

miasta. 
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1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE 

W 2013 roku Miasto pozyskało środki na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 

650000 zł. Kwota ta dotyczy zadania "Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. 

Mickiewicza 27 - etap n". Ponadto miasto planuje pozyskać dotacje w kwocie 168300 zł na 

"Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2" oraz w kwocie 100000 zł na 

"Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki". Dotacje 

zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych. 

1.8 DOTA~LOWEW RAMACH PR0a.~WFINANSOWANYCH 
Z UDZ EM ŚRODKóW UNII EUROP JKJEJ (POKI.) 

Miasto Maków Mazowiecki realizuje trzy projekty współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie 

sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na realizację projektów: 

1) "Szkoła Równych Szans" w wysokości 132 760,87 zł, w tym: 

· dotacja z Unii Europejskiej 108 679,36 zł, 


· dotacja z Budżetu Państwa 24 081,51 zł. 


2) "Indywidualizacja nauczania" w wysokości 199 308,34 zł, w tym: 


· dotacja z Unii Europejskiej . 199308,34 zł. 


3) "Aktywna kobieta" w wysokości 104 762,20 zł, w tym: 

· dotacja z Unii Europejskiej 98912,20 zł, 
· dotacja z Budżetu Państwa 5850,00 zł. 

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2013 

roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr l do 

niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr la pokazano wykonanie dochodów 

budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych miastu na 2013 rok. 

2. WYDATKI BUDŻETOWE 

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 

12492251,19 zł, co stanowi 39,61 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki majątkowe 

(inwestycyjne) stanowią 1,30 % ogółu wykonanych wydatków. 

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem 

wydatków majątkowych i bieżących przedstawia się następująco: 
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Tabela Nr 6 

• 


PLAN (w zł) WYKONANIE 

Dział Ogółem Ogółem 
W tym 

majątkowe 
Wykonanie 

% 
Struktura 

w% 

010 8208,16 7597,84 9256 006 
150 190500 1905,35 190535 10000 002 
400 250000,00 000 -
600 3435000,00 143742,24 22 000,00 418 l 15 
630 10 500,00 0,00 -
700 2334000,00 635784,32 108598,59 2724 509 
710 101000 00 42300 042 000 
750 301250500 131400335 4 13766 4362 1052 
751 1692,00 681 ,51 4028 OOl 
754 8220000 43 147,60 5249 035 
757 48902100 113828,88 2328 091 
758 120000,00 000 - -
801 12 045 566,28 6260098,23 5197 50,11 
851 255000,00 7893980 3096 063 
852 5019508,00 2772540,16 5524 2219 

853 116350,00 0,00 - -
854 353336,00 241 107,56 6824 193 
900 2308488,00 322085,98 2518250 1395 258 
921 808000,00 421000,00 5210 337 
926 784138,00 135365,37 1726 108 

RAZEM 31 536 417,44 12 492 251,19 161824,10 39,61 100,0 

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę 

i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie 52,04% całych wydatków 

miasta . Kolejnymi działami pod względem wielkości stanowią: Pomoc społeczna - 22,19%, 

administracja publiczna - 10,52%, Gospodarka mieszkaniowa - 5,09% ogółu wydatków. 

• 	 Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 700 

Gospodarka mieszkaniowa 67,11% wykonanych wydatków majątkowych . 

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 

W dziale 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowa ne wydatki wynoszą 

8208,16 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7597,84 zł (92,56% planu) z przeznaczeniem 

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano 

składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego. 

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg 

wydatkowano kwotę 121 742,24 zł, na planowane wydatki w wysokości 205000,00 zł. 
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Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, chodników i wywóz śniegu, profilowanie 

dróg, bieżące naprawy ulic oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

W dziale 630 - TURYSTYKA - w I półroczu br. nie wykonano żadnych wydatków, na 

planowane 10500,00 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie kąpieliska miejskiego 

nad zalewem. 

W dziale 700 . GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano wydatki w kwocie 

l 134000,00 zł, a wydano 527 185,73 zł, tj. 46,49% planu. Wydatki dotyczą kosztów 

administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, opłat sądowych, 

wypisów i wyrysów działek, ogłoszeń, zakup materiałów, energii i wody. 

W działe 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - zapłanowano wydatki w kwocie 

101 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 423 zł, za ogłoszenia i mapy do zmian 

płanu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Na finansowanie wydatków w działe 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

przeznaczono kwotę 3 008 367 zł a wydatkowano l 309 865,69 zł , tj. 43,54% płanu . Wydatki 

te dotyczą: 

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 67 200,00 zł, 

- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 
44897,57 zł, tj. 40,41% planowanych wydatków, 

- działałności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano l 184120,75 zł, co stanowi 
43,48% zaplanowanych wydatków, 

- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 
7 731,26 zł, co stanowi 22,09 % planowanych wydatków, 

- pozostałej działalności, w tym odprowadzono składkę do związku gmin, w wysokości 
5916,11 zł. 

W dziale 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNIGrWA wydatkowano kwotę 681,51 zł 

z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców. 

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ - dział 

754 poniesiono wydatki w kwocie 43 147,60 zł, tj. 52,49% płanu z przeznaczeniem na 

wydatki rzeczowe i ubezpieczenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz 

cełowy Policji. 
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W dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano kwotę 113 828,88 zł, co stanowi 25,44% planu. Wydatek dotyczył zapłaty 

odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. 

W dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz 

rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 120000,00 zł. W l półroczu 2013 r . rezerwy nie 

zostały rozdysponowane. 

W dziale 801' OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2013 wydatkowano kwotę 

6260098,23 zł, tj. 52,23% zaplanowanych wydatków w wysokości 11 985 566,28 zł. 

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie: 

• 

· szkół podstawowych w kwocie 2367 269,38 zł, tj. 53,90% płanu, 


· oddziałów przedszkolnych w szkołach w kwocie 58 332,15 zł, tj. 41,74% planu, 

· samorządowych przedszkoli w kwocie l 393 107,22 zł, tj. 49,80% planu, 

· gimnazjów w kwocie l 468 939,33 zł, tj. 53,29% planu, 

· zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 185241,48 zł, tj. 52,58% planu, 

· stołówek szkolnych w kwocie 323 275,39 zł, tj . 45,31 % planu, 

· dowożenie uczniów do szkół 2 525,00 zł, tj. 50,50% planu, 

· dokształcanie nauczycieli w kwocie 10591,35 zł, tj. 18,13% planu, 

· fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 73100,00 zł, tj. 75,01% planu, 

· realizację projektu "Szkoła Równych Szans" w kwocie 190487,43 zł, tj. 43,44% płanu 


· realizację projektu "Indywidualizacja nauczania" w kwocie 187 229,50 zł, tj . 79,85% 

planu. 

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii . 

dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 78939,80 zł na planowane wydatki 

w kwocie 255 000 zł, co daje 30,96% planu. 

W dziale 852 . POMOC SPOŁECZNA - poniesiono wydatki na łączną kwotę 

2772540,16 zł, na plan 5 019 508,00 zł, tj. 55,24%, które dotyczyły: 

wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie l 754286,12 zł, tj. 55,69% planu, 

opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niekt6rych świadczeń 


z pomocy społecznej 24 814,61 zł, tj. 71 ,31% planu, 

utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 337 416,40 zł, tj. 50,45% planu, 

koszty utrzymania asystenta rodziny 13981,63 zł, tj . 46,19% planu, 

kosztów świadczonych usług opiekuńczych 83 317,45 zł, tj. 52, 10% planu, 

kosztów dożywiania 146386,07 zł, tj. 77,05% planu, 

kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 77 578,57 zł, tj . 48,49% planu, 

wypłaty dodatków mieszkaniowych 288659,43 zł, tj. 51,55% planu, 


- opłat za pobyt mieszkańców miasta w domu pomocy społecznej 46099,88 zł, tj . 71,35% 
planu. 
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W dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWc:zA wydatkowano kwotę 

241 107,56 zł, tj, 68,24% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie 

świetlic szkolnych, organizację wypoczynku dla dzieci oraz stypendia i inne formy pomocy 

społecznej dla uczniów. 

Wydatki bieżące działu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA wyniosły 296903,48 z1, na planowane 1562758 z1, tj. 19,00%. Wydatki 

dotyczyły : opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, 

utrzymania zieleni miejskiej, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji 

oświetlenia ulicznego, utrzymania zdrojów ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad 

zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, 

odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i składki czlonkowskiej do 

Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. 

W dziale 921 ' KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 

wydatkowano kwotę 421000,00 zI poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie 

działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej - 184 000,00 z1, Miejskiego Domu Kultury . 

232 500,00 z1, oraz stowarzyszeń 4 500,00 zł. Wydatki te stanowią 52,10% planu. 

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dział 926 

wyniosły 135365,37 zI na zaplanowane 274 138,00 zI i dotyczyły dotacji celowych 

wyplaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych. 

2.2. WYDATKI MAJATKOWE 

W I półroczu 2013 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowiły kwotę 161824,10 zł co 


stanowi 2,7% planowanych nakładów na inwestycje. 


Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela. 


Tabela nr 7 

Dział Rozdz. § Tre6ć Plan Wykonanie 
Realizacja w 

" 150 Przetw6ratwo przemysłowe 1905,OV 1905,3~ 100,V 

15011 lRozwój przedsiębiorczości 1905,OV 1905,35 100,V 

6639 

!notacje celowe przekazane do samorządu 
Fojewództwa na inwestycje i zakupy 
.nwestycyjne realizowane na podstawie 
rorozumień (umów) między jednostkami 
~amorządu terytorialnego 

1905,OV 1905,35 100,0 
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!frzyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 1905,0 1905,& loo,l 
opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
'fintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 

400 
!Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

250000,OC 0,00 0,00 elektryCZlU\, gaz i wodę 

40001 Dostarczanie ciepła 250000,OC 0,00 0,00 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, 
wniesienie wkładów do spółek prawa 

6010 
handłowego oraz na uzupełnienie 

250000,OC 0,00 O,OC
unduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji 
finansowych 

Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spóJce 
P~edsiębiorstwo Ener[JfJtyki Cieplnej Sp. z 0.0. 

250000,01. 0,01. 0,0 

600 Transport i łącznollć 3230000,00 22000,00 0,61' 

60014 Drogi publiczne powiatowe 50000,00 0,00 O,OC 

Dotacja celowa na pomoc finansową 
udzielaną między jednostkami samorządu 

6300 terytorialnego na dofinansowanie 50000,00 O,OC 0,0( 
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 
. nwestycyjnych 

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi 
makowskiemu ' opracowam'e dokumentacji 

50000,Ol 0,01. O,l)/.
technicznej dla przebudowy drogi powiatowej 
nr 3206W (ul. Slonia wska) 

60016 Drogi publiczne gminne 3 180 OOO,O~ 22000,OC O,SS 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

3180000,00 22000,OC 0,6E
budżetowych 

Budowa ciągu piesr.o"rowerowego w ulicy 
!polnej 

100000,01. 0,01. 0,01. 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z 
21000oo,0l 12000,01. 0,5

montsżem separatora w ulicy sportowej-etsp J 

Przebudowa ulic na Os. KróJ6w Polskich· uJ. 
700 000,Ol 10000,01. 1,4 

Mieszka l, część ul. JagieJ/y i ul. Chrobrego 

Wykonanie nawierzchni ulic: GrabowB, 
280000,01. 0,01. 0,01.Brzozowa, BuźniczDs, KaDa/owa j Zielony 

iRynek 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1200 000,00 108598,5E 9,OĘ 

70095 Pozostała działalność 1200000,00 108598,5!i 9,05 

6050 
~ydatki inwestycyjne jednostek 

l 200000,00 108598,59 9,05
~udżetowych 

[Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego 
iPrz)' ul. Mickiewicza 27· etap J/ 

1200oo0,0l J08598,5 9,0 

750 !Administracja publiczna 4138,00 4137,6E 99,9S 

75095 Pozostała działalność 4138,00 4 137,6E 99,9S 

Iootacje celowe przekazane do samorządu 
~ojewództwa na inwestycje i zakupy 

6639 . nwestycyjne realizowane na podstawie 4 138,00 4 137,6E 99,99 
~orozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego 

\ 
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IRozwój elektronicznej administracJi' w 
~amon.ądsch wojew6d6tws mazowieckiego 

413!J.0I. 4137,6 99, ~ 
wspomalfającejniwelowanie dwudzielności 
IpoU!ncjaJu województwa 

801 ~6wiata i wychowanie 60 OOO,OC O,OC O,OC 

80101 ~zkoły podstawowe 60 OOO,OC 0,00 O,OC 

6050 
twydatki inwestycyjne jednostek 

60000,0< O,OC: 0,00
~udżetowych 

iPnebudows zjszdu i drogi wewnętrznej 
dojszdowej do budynku ZS Nr 1 60000,01. 0,01. 0,01. 

ka komunalna i ochrona 
745730,0< 25182,5(J 3,3E900 ~rodowiBka 

90001 pospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000,0< 0,00 0,00 

6050 
~ydatki inwestycyjne jednostek 

400 000,0< 0,00 0,00
budżetowych 

Budowa separatora do czyszczenia wM 
opadowych na ulicy Kansłowej wraz z 400000,01. 0.01. O,{}(
wykonaniem wylotu ksnsliZ8~i deszczowej do 
lneki ONYC 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dr6g 200 OOO,OC: 0 ,00 0,-00 

6050 
!Wydatki inwestycyjne jednostek 

200 000,0< 0,00 0,00
budżetowych 

!,MOdernizacja oświetlenia ulicznego na terenie 
200 000.01. 0,01. 0.01.Miasta Maków Mazowjeckj 

Wpływy i wydatki związane z 
90019 gromadzeniem środk6w z opłat i kar za 45000,00 0,00 0,0< 

korzystanie ze środow iska 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

45000,00 O,O( 0,0<
budżetowych 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci 
22500,01. 0,01. 0,01.~analiucJi' deszczowej na odcinku od ulicy 

Kanałowej do ulicy Kolejowej 

Opracowanie dokumentacji sieci kaDalizacji 
deszczowej ns odcinku od uJjcy Koścjelnej do 22500,01. 0.01. 0.01. 
ulicy Geno Pulaskjego 

90095 Pozostała działalność 100 730,00 25182,50 25,OC 

!Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
°ednostek samorządu terytorialnego oraz 

6650 ~wiązków gmin lub związk6w powiatów 100 730,O( 25182,50 25,00 
!na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 
~kup6w inwestycyjnych 

~udowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpsdsmi KomunsInymi dIs gmin regionu 100 730,01. 25182,6l 25,01. 
'ciechanowskiego 

926 Kultura fizyczna 510 000,0< 0,00 0,00 

92601 bbiekty sportowe 510000,OC: 0,00 0,0< 

6050 
Wydatki inwestycyjne jednostek 

510 OOO,OC 0,00 0,0<
budżetowych 

'Budowa bojska wjelofunkcyjnego przy Zespole 
610000,01. 0,01. 0.01.

Szk6łNr2 

Razem /6 001 773,001 161824,101 2,701 
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'. Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zaplata nastąpi w II półroczu 
2013 r. 

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

Zaplanowane na 2013 rok przychody pochodzą z wolnych środków, wygenerowane w latach 


ubieglych i wynikające z zamknięcia roku 2012 w wysokości 624036,01 zł, oraz 


planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego i pożyczek w wysokości 4 612 974,00 zł, 


oraz spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 250000,00 zł. 


Do 30.06.2013 r. stan rozchodów budżetu wynosi l 664 880,00 zł, co stanowi 71,95% planu. 


Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb'NDS stanowi Załącznik Nr 3 do Informacji. 


4. INFORMACJA O STANIE ZOBO~ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH 
ORAZ GWARANCJI I PORECZEN 

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. 

stanowiło kwotę 3 985 370,00 zł. 

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne: 

1. Umowa Nr 218108/0AIP z dnia 22.10.2008 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 150 000 zł. 


Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 - 30.04.2014 r . 


Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. stanowi kwotę 30 000 zł. 


2. Umowa Nr 45/09/0NP z dnia 11.08.2009 r . zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 130 000 zł. 


Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 r. - 30.04.2015 r .. 


Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. stanowi kwotę 52 000 zł. 


3. Umowa Nr 0051111/0AIP z dnia 20.07.2011 r . zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 93 000 zł. 


Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. - 28.02.2017 r. 


Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r . stanowi kwotę 60 450 zł. 


4. Umowa Nr 0052111/0NP z dnia 20.07.2011 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 96 000 zł. 


Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. - 28.02.2017 r. 


Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. stanowi kwotę 62 400 zł. 


5. Umowa Nr 0130/12/GW/P z dnia 23.11.2012 zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 363 000,00 zł. 


Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2013 r . - 31 .08.2015 r. 


Zadlużenie na dzień 30.06.2013 stanowi kwotę 47 500,00 zł. 
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6. 	 Umowa Nr 0158/1210W/P z dnia 12.12.2012 zawarta z WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie pożyczki w kwocie 363 000,00 zł.. 


Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2013 r. - 30.09.2015 r. 


Zadłużenie na dzień 30.06.2013 stanowi kwotę 363 000,00 zł. 


7. 	Umowa Nr 720/08l2010/11021F/CEBIEIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem 

Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 

1760000 zł 

Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. - 30.06.2019 r. 

Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. - . stanowi kwotę l 320000 zł. 

8. 	Umowa Nr 05/303/101Z/0B z dnia 10.12.2010 r. zawarta z BRE Bank Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 4 100 000 zł 

Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.01.2011 r. - 30.11.2015 r. 

Zadłużenie na dzień 30.06.2013 r. - . stanowi kwotę 2 050 020 zł. 

Na dzień 30.06.2013 r. Miasto nie posiadało wymagalnych zobowiązań . 

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę 799539 zł. Poręczenia te 

dotyczą kredytów udzielonych Spółce z 0 .0 . Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań 

na wynajem. 

Sprawozdanie Rb·Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 4 do Informacji. 

5. 	INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 

3022211,16 zł. Należności te dotyczą jednostek: 

1) Urzędu Miejskiego w kwocie l 847 147,62 zł, w tym z tytułu podatków opłat 

lokalnych l 230 865,87 zł, 

2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie l 152 502,51 zł z tytułu zaliczki 

i funduszu alimentacyjnego, 

3) Szkół i przedszkoli w kwocie 22 561,03 zł. 

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 5 do Informacji. 

14 




-. 

Załącznik Nr 1 do Informacji o przebiegu'. wykonania budtetu Miasta za I półrocze 2013 roku 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 

• 


Dział Rozdział ! WYlzczecólni.nM Plan Wykonanie " 
1 2 S 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 6808,16 6808,16 100,00 

0109~ Pozostała działalnośt 6808,16 6808,16 100,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budietu państwa na realizację 
zadań bieiących 'Z zakresu admi nistracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (zwi,zkom gmiru ustawami 

6808,16 6808,16 100,00 

700 Goepodarka mielZkaniowa 2163500,00 728 650,99 33,68 

7000~ Gospodarka gruntami i nieruchomoAciami 809 000,00 384497.40 47,63 

0470 
Wpływy z opiat za zanąd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

7~ 000,00 46 19~,68 61,~9 

0690 Wplywy z różnych opiat 000 2~ 00 ... 

0750 

Dochody z najmu i dzieriawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa, jedno8tek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek z.aliczanych do sektora finan &6w 
publicznych oraz innych um6w o podObnym charakterze 

480000,00 2~3 788.88 52,87 

0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 
własności 

60000.00 l 887,01 3.1~ 

0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 

IlJrawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
110000,00 26 9~7.28 24,~1 

0830 Wpływy z usług 72000,00 48314,40 67,1~ 

0920 Powstałe odsetki 7000,00 ~ 771,~ 82,4~ 

0970 Wpływy z różnych dochodów ~ 000,00 1 ~27,~7 3Ot~~ 

7009~ Pozostała działalność l 3~4 500,00 344 1~3,~9 U,41 

0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 ~8,93 14,72 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
Skarbu Państwa. jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych jednostek zalic'L8nych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów O podobnym charakterze 

39~ 000,00 214986,74 ~4,43 

0830 Wpływy z uslug 284000,00 121 089,1~ 42.64 

0920 Pozostałe odsetki l ~OO,OO 1066,83 71,12 

0970 Wpływy z ró inych dochodów 20000,00 6421,94 32,11 

6290 
Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 
(związków gmiru, powiat6w (zWiązków powiatów), 
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 

6~0 000,00 0,00 0,00 

710 Działalno'ć usługowa 21000,00 0,00 0,00 

7103~ Cmentarze 21000,00 0,00 0,00 

2020 
Dotacje celowe otrLymane z budżetu państwa na zadania 
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 
z orga nami administracji rządowej 

21000,00 0.00 0,00 

750 Adminiatracja publiczna 139115,00 93044,09 66.88 

75011 Urzędy wojewódzk ie 12·1 81~,OO 67 23~,65 ~3.87 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z za kresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

124800,00 67200,00 53.8~ 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwif\.zane z 
realizacją zadań t zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

IMO 3~,6~ 237.67 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 300.00 22621,01 1740,08 
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0830 Wpływy. uolui 1300,00 963,67 74,13 

0920 Powstale odsetki 0,00 10,72 ... 

0970 Wpływy. r6żnych dochod6w 0,00 21646.62 ... 
715075 Promocja ;ednoetek samorządu terytorialnelo 13000,00 3187,43 24,52 

0690 Wplywy • różnych opIat 0,00 30,00 ... 
0830 Wpływy. uolui 5000,00 500,00 10.00 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 189,39 ... 
0960 Wpływy z różnych opiat 8000,00 2300,00 28,75 

0970 Wpływy. różnych dochod6w 0,00 168.04 ... 

751 
Unędy Da_lnych orgallÓ" władsy p.A"wo"aj, kontroli 
, ochron, pr••• ar•• "downictwa 

1692,00 846,00 150,00 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy paflstwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1692,00 646,00 150,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budietu państwa na realizaCję 
zadań bieiących z zakresu adm inistracji ną,dowej oraz 
innych zadań zleconych eminie (zwil\zkom Imin) ustawami 

1692,00 846,00 50,00 

754 BezpiecaAatwo public .... i ochrona pneclwpoOaro"a 1 000,00 1000,00 100,00 

75414 Obrona cywilna 1000.00 1000,00 100,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieiących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie b.wiązkom gmin) ustawami 

1 000,00 1000,00 100,00 

756 
Dochody od oe6b pra"nych, od oe6b li&ycznych I od 
Innych jednostek nleposiaclaj-.cych oeobo"ołci pr."naj 
oru wydatki IW~l8ne I ich poborem 

12419979,00 5500 271,68 44,29 

75601 Wplywy • podatku dochodowego od oBÓb fizycznych 20000,00 3595,21 17,98 

03150 
Podatek od działalności gospodarczej oe6b fizycznych, 
oplacany w formie karty podatkowej 20000,00 3586,82 17,93 

0910 Odtetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 8,39 ... 

75615 
Wpływy z podatku rolneKo, podatku leśnc"o, podatku od 
czynności cywilnoprawnych, podatków i opiat lokalnych od 
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

2 577 098,00 l 264408.16 49,06 

0310 Podatek od nieruchomo8ci 2300000,00 l 233788,29 53,64 

0320 Podatek rolny 398,00 136,00 34,17 

0330 Podatek leśny 1 500,00 706,00 47,07 

0340 Podatek od środk6w transportowych 43000,00 27908,00 64,90 

0490 
Wpływy t innych lokalnych opiat pobieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

225000,00 0,00 0.00 

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2000,00 2150,00 12,150 

0690 Wpływy. różnych opIat 200,00 35,20 17,60 

0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i opłat 5000,00 1884,67 31,69 

75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podalku od 
spadków i darowizn. podatku od czynności cywilno· 
prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
fizycznych 

2874 130.00 1236845,83 43,03 

0310 Podatek od nieruchomości 1 530000,00 846281,22 35,31 

0320 Podatek rolny 72000.00 42029,20 58,37 

0330 Podatek I"ny 630,00 394,00 62,54 

0340 Podatek od środk6w transportowych 385000,00 202989,50 52,72 

0360 Podatek od spadków i darowizn 40000,00 18964,15 47,41 

0430 Wpływy z opłaty targowej 85000.00 24516,00 28.84 
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Wpływy z innych lokalnych opiat pobieranych przez 
0490 jednostki samorządu terytorialnego na podslawje 525000,00 0,00 0,00 

odrębnych ustaw 

0500 Potiatek od czynności cywilnoprawnych 220000,00 87937,77 39,97 

0690 Wpływy z r6żnych opiat 3500.00 2587,20 73,92 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opiat 13 000,00 11 146,79 85,74 

75618 
Wpływy z innych opiat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

577 400,00 334 072,58 57,86 

04\0 Wpływy z opiaty skarbowej 292000,00 133930,65 45,87 

0480 Wpływy z opIat za zezwole nia na sprzedaż alkoholu 255000,00 178537,72 70,01 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
0490 jednostki samol"ZĄdu terytorialnego na podstawie 30000,00 21 576,83 71,92 

odrębnych ustaw 

0590 Wpływy z opiat za koncesje i licencje 400,00 0,00 0,00 

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatk6w i opłat 0,00 27,36 , .. 

75621 
Udziały gmi n w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa 

6371351,00 2661349,92 41,77 

00\0 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 6 151 351,00 2 (;66 487,00 41,72 

0020 Poda tek dochodowy od osób prawnych 220000,00 94862,92 43,12 

758 R6in. rozlicunia 7564734,00 4 ~49 687,84 60,14 

75801 
Część oświatowa subwencji og6l nej dla jednostek 
samorządu terytorialnego 

6605884,00 4065 180,00 61,54 

2920 Subwencje ogólne z budietu państwa 6605884,00 4065 160,00 61,~4 

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 638280,00 319140,00 50,00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 638280,00 319 140,00 50.00 

75814 Różne rozlicz.enia fin ansowe 75000,00 42603,84 58,8\ 

8120 
Odsetki od pozyczek udzie lonych przez jednostkę 
samorzadu terytorialnego 

75000,00 42603,84 58,81 

75831 Część równoważąca subwencji og6lnej dla gmin 245570,00 122784,00 50,00 

2920 Subwencje og61ne z budietu państwa 245570,00 122784,00 50,00 

80\ Oświata i wychowanie 1685704,27 941 \40,90 55,83 

80101 Szkoły podstawowe 23487,00 16018,49 68,20 

0690 Wpływy z różnych opiat. 0,00 97,00 .., 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 

0750 
Skarbu Państwa. jednostek samorządu terytoria lnego lub 
innych jed nostek zaliczanych do sektora finansów 

17600,00 15885,34 90,26 

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

0920 Pozostale odsetki 0,00 36. 15 ... 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5887,00 0,00 0,00 

80104 Przedszkola 628500,00 312813,44 49,77 

0690 Wpływy z różnych opiat 330500,00 144366,24 43.68 

0830 Wpływy z uslug 298000,00 168 181,98 56,44 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 265,22 ... 

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno·administra cyjnej szkół 5380,00 3586,00 66.65 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5380,00 3586,00 66,65 

80 148 Przedszkola 420000,00 276653,76 65,87 

0830 Wpływy z uslug 420000,00 276509,46 65.84 

0920 Pozostałe odsetki 0,00 144,30 .,. 

80195 Pozostała dzia l alność 608337,27 332069,21 54,59 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 

2007 
udziałem środków europejskich oraz środków. o których 
mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 orsz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lu b 

524566,14 307987,70 58,71 

płatno§Cj w ramach budietu środków europejskich 
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2009 

Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z 
udziałem środków europej8kich oraz środk6w, o których 
mowa wart. 5 uat. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i G ustawy, lub 
płatności w ramach budietu irodk6w europejskich 

83771,13 24081,51 26,75 

851 Ochrona zdrowia 000 3900 ... 
8~U4 Przeciwdzia łanie alkoholizmowi 0.00 3900 ... 

0970 WDływy • rotnYCh dochodów 0,00 39,50 ... 
852 Pomoc apoł8C&DI 3765417,00 2 156 543,40 57,27 

85202 Domy pomocy społeczne; 33611,00 16261,76 48,38 

0920 Pozostale odeetki 0,00 22,13 ... 
0970 Wpływy. rotnych dochodów 33 611,00 16239,63 48,32 

85206 Wspieranie rodzir:'Y_ 21603,00 2160300 100,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oa realizację 
wła snych zadań bietącyeh gmin <ZwiĄzk6w gmin) 

21603,00 21603,00 100,00 

8~212 

Świadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2827 153,00 1500252,34 53,Q7 

0920 Pozo.stale odsetki 5,00 4,69 93,80 

2010 
Dotacje celowe otnymane z budżetu państwa na realizację 
udail bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie <Związkom Kmin) ustawami 

2814000,00 1489000,00 52,91 

2360 
Dochody jednostek. samorządu terytOrialnego związane z 
realizacją zadań z zakresu administracji t2.1\dowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 

12000,00 10100,38 84,17 

29 10 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych nieza:odnie z przeznaczeniem lub 
wyk.orzystanych z narzuszeniem procedur,o których mowa 
wart.. 184 ustawy,pohranych nienależnie lub w 
nadmiorn!łi wysokości 

1148,00 I 147,27 99,94 

85213 

Składki na ubezpiecze nie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajaC8 niekt6re świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrum integracji społecznej . 

34800,00 25 137,00 72,23 

2010 
Dotacjo celowe otrzymane z budietu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

7200,00 5437,00 75,51 

2030 
Dotacjo ce lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
winnych zadat't bieiących gmin (związkÓW gmin) 27600,00 19700,00 71,38 

85214 
Zasiłk.i i pomoc w naturze oraz akładki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

67000,00 39610,00 59,12 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budietu państwa na realizację 
własnych zadań bieiących gmin (związk6w Kmin) 67000,00 39610,00 59,12 

85216 Za8iłki stale 306 000,00 249100,00 81,41 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zada6. bieżących gmin (związk6w gmin) 

306000,00 249 100,00 81,41 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 219000,00 117971,00 53,87 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieiĄcych gmin (związk6w gmin> 

219000,00 117971,00 53,87 

8~226 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 80 000,00 45465,10 56,83 

0830 Wpływy z usluC 9000,00 3 36~, 10 37,39 

2010 
Dotacje celowe otrt.ymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieŻĄcych z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie <Związkom gmin) ustawami 

71 000,00 42 100,00 59,30 

8529~ Pozostała działalnoAt 176250,00 141 143,20 80,08 

0970 Wpływy z rożnych dochodów 0,00 545,20 ... 
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2010 
Dotacje ce lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu adminiatracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

36250,00 15660,00 43, 17 

2030 
Dotacje ce lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieiących gmin (związków gmin) 

140000,00 124948,00 89,26 

863 Pozostałe zadania" zakresie polityki społecznej 116350,00 104762,20 90,04 

85395 Pozostała działalność 116350,00 104762,20 90,04 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o kwrych 
mowa w art. ~ Ullt. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy. lub 
płatności w ramach budże tu środków europejskich 

110500,00 98912,20 89,61 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów fin ansowanych z 
udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
mowa wart. 5 U8t. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy. lub 
płatności w ramach budżetu środków europejs kich 

5850,00 5850,00 100,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 106208,00 99 930,40 94,09 

85401 Swietlice szkolne 9505,00 3227,40 33,95 

0970 Wpływy z różnych dochodów 9605,00 3227,40 33,95 

86416 Pomoc materialn a dla uCf.nibw 96703,00 96703.00 100,00 

2030 
Dotacje ce lowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieiących gmi n (związków gmin) 96703.00 96 703.00 100,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 'rodowiska 1721500,00 24515,36 14,21 

90001 Gospodarka ściekowa i oc hrona w6d 12000,00 1848,21 15,40 

0970 Wpływy z różnych dochodów 12000,00 1 848,21 15,40 

9002 Gospodarka odpadami 500,00 0,00 0,00 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 500,00 0,00 0,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100000,00 0,00 0,00 

6280 
uodki otrzymaneod. pozostałych jednostek za liczanych do 
sektora finansów publicznych 

100000,00 0,00 0,00 

90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

60000,00 21 130,94 33,22 

0690 Wpływy z różnych opiat 60000,00 21 130,94 36,22 

90020 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opiat produktowych 

0,00 l 536,21 ... 

0400 Wplywy z opiaty produktowej 0,00 1 536,21 ... 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6000,00 0,00 0,00 

92 116 Biblioteki 6000,00 0,00 0,00 

2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŻĄce 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samon.ądu terytorialnego 

6000,00 0,00 0,00 

928 Kultura fizyczna japort 168 300,00 0,00 0,00 

92601 Obiekty sportowe 168300,00 0,00 0,00 

6260 
Dotacje z funduS7.Y celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kaszlÓw realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sek tora fin ansóW publicznych 

168 300.00 0,00 0,00 

Razem: 28 336 307,43 14 207 240,62 50,13 

tl URMI9V~!VI'",TA 
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Załącznik Nr 1a do Infonnacji o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku 

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 


MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 


In.iaI Rozdział l Wyozae.6lDieoi. Plan WykoDanie " 
1 2 3 4 6 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 8806,16 6806,16 100,00 

0109~ Powotala dzialalnoóć 6808.16 6808.16 100.00 

2010 
Dotacje celowe otnymane z budietu państwa na realizację 
zadań bieiących z 7..8kreau administracji rr.ądowej oraz 
innych zadań zleconych gminie <Związkom Imin) ustawami 

6806.16 6806.16 100.00 

7110 Mminiltracja publiczna 124800,00 67200.00 63.86 

75011 Urzędy wojewódzki. 124 800.00 67200.00 ~3.85 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieŻĄcych z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

124800.00 67200.00 53.85 

751 
Urzędy naczelDych 0" a06w władzy pa6.t......j. koolroli i 
ochrony prawa oru " doWllictw. 

1892.00 846,00 110.00 

75101 
Urzędy naczelnych organ6w władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1692.00 846.00 110.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych udań zleconych gminie <Związkom cmin) ustawami 

1692.00 846.00 50.00 

754 BelPieczel1a:two publicza8 i ochroaa przeciwpożarowa 1000,00 1000,00 100.00 

75411 Obrona cywilna l 000.00 1000.00 100.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pallstwa na realizacje 
zadań bieżących z zabesu administracji nądowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom cmin) u.!ltawami 

1000.00 1000.00 100.00 

862 Pomoc społeczna 2 928 4110,00 1652187,00 63.00 

85212 
Świadczen i a rodzinne, świadczenia z fund uszu 
alimentacyjneea:o oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i re ntowe z ubezpieczenia apołecznego 

2814000.00 1 489000.00 52.91 

2010 
Dotacje ce lowe otrzymane z budietu państwa na realizację 
zadań bieiących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gm in) ustawami 

2814000.00 1489000.00 52.91 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centr um integracji społecznej. 

7200.00 5437.00 7~.~1 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakreau administracji rządowej oraz 
innych udań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

5437.00 ~ 437.00 100.00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71000.00 42100.00 59.30 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieiących z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

71000.00 42 100.00 59.30 

8~29~ POZ03tala dzia łalność 36 2~O.oo 15650.00 43.17 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieiących z zakresu adm inistracji l'U\dowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

36250.00 15650.00 43.17 

Razem:1 3062711O.16! 1628041.16! 356.86! 

BURMISr~A 
Strona 1 

mgr Ja,,~z Jallko;'.,,; 

.

http:1628041.16
http:3062711O.16


Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu 
wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 

Dział Rozdział § WY8zcZ8g6lnienie Plan Wykonanie " I 2 S 4 5 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 8208,16 7597,84 92,56 

01030 Izby rolnicze 1400,00 789,68 ~6,41 

26~0 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 
uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

1400,00 789,68 56,41 

01095 Pozostała dz.iałalność 6808.16 6808.16 100.00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133,49 133.49 100.00 

4430 Mżne opiaty i składki 6674.67 6674.67 100.00 

150 Przetw6ntwo przemysłowe 1905,00 1905,35 lOO,02 

1~011 Rozwój przedsiębiorczości 1905.00 1905,35 100.02 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realh.owane na podstawie porozumieó 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

1 9O~.00 1905.~ 100.02 

400 
WytwarzanM i zaopatrywanie" energię elektryczną" pz i 
wodę 

250000,00 0,00 0,00 

4001 Dostarczanie energii elektryc'l.nej 250 000.00 0,00 0,00 

6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkład6w do 
spółek prawa handlowego 

250000.00 0,00 0,00 

600 Tranaport i łączno6ć S 435 000,00 143742,24 4,18 

60014 Drogi publiczne powiatowe 50000.00 0.00 0.00 

6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 

60000.00 0.00 0.00 

60016 Drogi publiczne gminne 3385000,00 143742.24 4.25 

4210 Zakup materiałów i wyposaicnia 10 000,00 1221.98 12,22 

4270 Zakup uslug romontowych 40000,00 10 061,40 25.15 

4300 Zakup usług pozostałych 150000,00 107968,86 71.97 

4430 Różne opłaty i składki 5000.00 2500.00 50.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 180000,00 22000,00 0.69 

630 Turystyka lO 500,00 0,00 0,00 

63095 Pozostała działalność 10500.00 0,00 0.00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500.00 0.00 0.00 

4210 Zakup mat.crial6w i wyposażenia 500,00 0.00 0.00 

4300 Zakup usług pozostałych 9500,00 0.00 0.00 

700 Goapodarka mieazkaniowa 2 3S4 000,00 636784,32 27,24 

70005 Gospoda rka gruntami i nieruchomościami 67000.00 39987,71 59,68 

4300 Zakup usług pozostałych 29508.00 4354,02 14.76 

4520 
Op iaty na rLecz budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego 

1000.00 0.00 0,00 

4580 Powstałe odsetki 31 492,00 31491.90 100.00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5000.00 4141.79 82.84 

70095 Pozostała działalność 2267000.00 595796.61 26.26 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000.00 0.00 0.00 

4260 Zakup energii 252000.00 139 106.27 55.20 
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4270 Zakup uslug remontowych 168000,00 G3367,I1 40,10 

4300 Zakup usług pozostałych 336000,00 134354,07 40,11 

4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garażowe 

280 000,00 137760,32 49,20 

4600 
Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

10000,00 0,00 0,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26000,00 12620,26 60.48 

6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżctowych l 200000,00 108 698,69 9.05 

710 DriałalnoAć usługowa 101000,00 423,00 0,42 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80000,00 423.00 0,53 

4300 Zakup uslug pozoatalych 80000,00 423,00 0,53 

71035 Cmentarze 21 000.00 0,00 0,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 21 000,00 0.00 0.00 

760 Administracja publiczna a012 606,00 l 314 008,85 48,62 

76011 Urzędy wojewódzkie 124800.00 67200.00 53.85 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96269.00 48 145.00 60.00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8024.00 8024.00 100.00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17931,00 9666.00 63,86 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2656,00 1376,00 53,83 

76022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatU> 111 100,00 44897,67 40.41 

3030 R6żne wydatki na rzecz osób fizycznych 105000.00 42 918.00 40.87 

4210 Zakup materiałów i wyposaienia 3000,00 837,53 27,92 

4300 Zakup usług pOz0.5tałych l 600,00 600,00 33.33 

4360 
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

1400.00 642,04 45.86 

4410 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 0,00 0,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2723430.00 l 164 120,76 43,48 

3020 Wydatki D30bowe niezaliczone do wynagrodzeń 4600.00 1321 ,72 29,37 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1684000,00 696 839,86 43.99 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne liG 600,00 108 142,71 92,75 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 268300,00 120327,62 41,74 

4120 Składki na Fundusz Pracy 39030,00 11 637.01 29.82 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiał6w i wyposaienia 220000,00 58 534,57 26,61 

4260 Zakup energii 50000,00 10 179,52 20,36 

4270 Zakup uslug remontowych 50 000.00 2373.29 4,75 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2000.00 405,00 20,25 

4300 Zakup usług pozostałych 215 000.00 106 274,58 49.43 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4000,00 l 512.44 37.81 

4360 
Opiaty z tytułu zakupu usług te lekomunikacyjnych 
świadczonych w ruchomej publicz.noj sieci telefonicznej 

9000,00 3877,57 43.08 

4370 
Opłata 2. tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

10000.00 4871,37 48,71 

4410 Podróże służbowe krajowe 11 000,00 6245,60 56,78 

4430 Różne opłaty i składki 15000,00 6758,33 45.06 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45000.00 33 750.00 75,00 

4510 Opłaty na rzeC'.t budżetu państwa 4000,00 1024,00 25,60 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 26 000,00 1591,66 5,68 
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4700 
Szkolenia pracowników nicbędących członkami korpusu 
slużby cywilne; 

18000,00 8454,00 46,97 

7W75 Promocja jednostek samor~du terytorialnego 35000,00 7731,26 22,09 

4170 Wynagrodzenia bcrosobowe 3000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaienia 17000,00 4852,34 28,54 

4300 Zakup usług pozostałych 15000,00 2878,92 19,19 

75095 Pozostała działalność 18 175,00 10053,77 55,32 

2900 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorzĄdu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 

5037,00 5012,50 99,51 

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 4000.00 795,37 19,88 

4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 108,24 2,16 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytoria lnego 

4138,00 4 137,66 99,99 

751 
Urzędy DaczelDych orlan6w władzy państwowe;, kontroli i 
ochrony prawa oraz SĄdownictwa 

1692,00 881,51 40,28 

75101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

l 692,00 681,51 40,28 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217,00 60,85 28,04 

4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00 8,68 24,80 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe l 440,00 611,98 42,50 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpOŻArowa 82200,00 43 147,60 62,49 

75404 Komendy wojewódzkie Policji 75000,00 40923,94 54,57 

3000 Wpłaty jednO.!t.ek na państwowy fundusz celowy 76000,00 40923,94 54,57 

754 12 Ochotnicze 8traże pożarne 6200.00 2223,66 35,87 

4210 Zakup materiał6w i wyposaienia 2 100.00 l 173,66 55,89 

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 0,00 0,00 

4430 Różne oplolY i składki 2100.00 1050,00 60,00 

75414 Obrona cywilna 1000.00 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe l 000,00 0,00 0,00 

757 Obalugo długu publicznego 489021,00 113828,88 23,28 

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek !'I8morządu terytorialnego 

447388,00 113828,88 25,44 

8110 
Odsetki od samorządowych papier6w wartościowych lub 
zaciągniętych pI"'Lel. jednostkę aamoI"'Lądu terytorialnego 
kredytów i pożyczek 

447388.00 113828,88 25,44 

75704 
Rozliczenia z tytułu poręcze ń i gwarancji udzielonych przez 
Skarb Państwa lub jednostkę samorzadu terytorialnego 

41 633,00 0,00 0,00 

8020 Wypłaty :t tytułu gwarancji i poręczeń 4\ 633,00 0,00 0,00 

758 R6żne rozliczenia 120000,00 0,00 0,00 

75818 Rezerwy ogólne i celowe 120000,00 0,00 0,00 

4810 Rezerwy 120000,00 0,00 0,00 

801 06wiata i wychowanie 12046566,28 6260098,23 51,97 

80101 Szkoly podstawowe 4451808.00 2367269,38 53,18 

3020 Wydatki osobowe niezalicwno do wynagrodzeń 14448,00 5847,94 40,48 

4010 Wynagrodrenia osobowe pracowników 2958824,00 1465 126,w 49,52 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 252000,00 210026,68 95,25 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 539613,00 284889,56 52,80 

4120 Skł adki na Fundusz Pracy 72200.00 34800,11 48,20 
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10500,00 4679,07 44,~6 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168000,00 102 7~8,92 61,17 

4240 Zakup pomocy na ukowych, dydaktycznych i ksiąiek 7000,00 1 718,74 24,~~ 

4260 Zakup energii 56 000,00 30328,32 M,16 

4270 Zakup uslug remontowych 33000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 ~oo,oo 20~,00 8,20 

4300 Zakup uslUI pozostałych 73000,00 47 919,~G 6M4 

43W Zakup usług dostępu do sieci Internet 3400,00 2193,47 64, ~1 

4370 
Oplata z tytułu ukupu uslUI telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publiczne; sie<:i telefoniC2nej. 

4500,00 1869,01 41 ,~3 

4410 Podróże ~Jluibowe krajowe 2600,00 376,~0 14,48 

4430 Różne opiaty i składki 4600,00 4 181,00 90,89 

4440 Odpisy na układowy fundusz świadczeń socjalnych 181223,00 136000,00 7~ , 0~ 

4480 Podatek od nieruchomości 310,00 232,00 74,84 

4~1O Opłaty na rzecz budżetu państwa ~ 990,00 2128,00 3M3 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących ctlonkami korpusu 
służby cywilnej 

2200,00 1990,00 9O.4~ 

60W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000.00 0,00 0,00 

8013 Dowożenie uczniów do szkól 139756,00 ~8 332,1~ 41,74 

3020 Wydatki osobowe nieuliczone do wynagrodzeń 470,00 49,21 10,47 

4010 Wynasrodzenia osobowe pracowników 98642.00 42329,33 42.91 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4753,00 2008,60 42,26 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 1~0.00 7737,18 42,63 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2700,00 965,83 35,77 

4210 Zakup materiałów i wyposaienia 4000,00 276,00 6,90 

4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i kaiąiek 2000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 16,00 0.80 

4410 Podróże slu!bowe krajowe 100,00 0,00 0.00 

4440 Odpisy na zakładOWY fundusz świadczeń socjalnych 6491.00 49W,00 76,26 

4700 
SnoJenia pracowników niebędących c:rJonkami korpusu 
sluiby cywilnej 

200,00 0,00 0,00 

80104 Przedszkola 2797605,00 1393 107,22 49,80 

2~40 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 
systemu oświaty 

123 41~,00 0,00 0,00 

3020 Wydatki osobowe nieuliczone do wynagrodzcl\ 7795.00 4 188.77 ~3, 74 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 572 290,00 769594,01 48,95 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie rOCUle 135010.00 131 219,44 97.19 

4110 Składki na ubezpie<:zenia społeczne 283820,00 IW 26~,60 52.91 

4120 Składki na Fundusz Pracy 36400,00 17783.66 48.86 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 514,00 17,13 

4210 Zakup materiałów i wyposaienia 76500,00 33579,92 43,90 

4220 Zakup środków iywności 285000,00 140 56~,98 49,33 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksil\żek 6400.00 0.00 0.00 

4260 Zakup energii 92000,00 47077,19 ~1,17 

4270 Zakup usług remontowych 19500.00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2400,00 120,00 5,00 
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4300 Zak up usług pozostałych 28 000,00 12429,45 44,39 

4330 
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego 

10000,00 4851,80 4M2 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4050,00 1749,05 43,19 

4370 
Opłata z tytułu zak upu us lug telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

4500,00 2054,05 45,65 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 400,00 0,00 0,00 

4430 R61.ne opiaty i składki 5200,00 2502,00 48,12 

4440 Odpisy n8 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98625,00 74 100,00 75,13 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

2300.00 492,00 21,39 

80110 Gimnazja 2756674,00 1468939,33 53,29 

3020 Wydatki osobowe nieza liczone do wynagrodzeń 9415,00 740,00 7,86 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1878000,00 939438,02 50,02 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie c()CZne 160500,00 151 226,38 94,22 

4110 Składki na ubezpieczenia SpOłeczne 345325,00 182 925,57 52,97 

4120 Składki na Fundusz Pracy 47500,00 20 955,81 44 ,12 

4170 Wynagrodze nia bezmlObowe 2500,00 182,93 7,32 

4210 Zakup materiałów i wyposaienia 82000,00 51 251,61 62,50 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7000,00 111,14 1,59 

4260 Zakup energii 40000,00 16 158,47 40,40 

4270 Zakup uslug remontowych 30000,00 0,00 0,00 

4280 Zak up usług zdrowotnyc h 2600,00 240,00 9,23 

4300 Zakup usług pozostałych 28000,00 18842,78 67,30 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3400,00 1056,79 31,08 

4370 
Oplata z tytułu zak upu usług telekomunikacyjnyeh 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tclefonic2.nej. 

2200,00 1175,83 53,45 

44 10 Podróże służbowe krajowe 2200,00 784,00 35,64 

4430 Różne op iaty i składki 3600.00 0,00 0,00 

4440 Odpisy na zakładowy (undusz świadczeń socjalnych 110334.00 82850,00 75,09 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu 
służby cywilnoj 

2 100,00 1000,00 47,62 

80113 Dowoienie uczniów do szkól 5000,00 2525,00 50,50 

4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 2525,00 50,50 

60114 Zespoły obsługi ekonomiczno'admi nistracyjne; szkół 352323,00 185241,48 52,58 

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 650,00 542,97 83,53 

4010 Wynagrodze nia osobowe pracowników 242361.00 114231,D6 47,13 

4040 Dodat.kowe wyn agrodzenie roc~ne 17689,00 17 688,35 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44665,00 23545,86 52,72 

4120 Składki na Fundusz Pracy 4700,00 2038,08 43,36 

42 10 Zakup materiałów i wyposaienia 14000,00 10930,75 78.08 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 GO,OO 30,00 

4300 Zakup usług pozostałych 12000,00 7273,96 60,62 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 583,02 44,85 

4370 
Oplata z tytu ł u zakupu uslug telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjona rnej publicznej sieci telefonicznej. 2200.00 1088,73 49,49 

4410 Podróże sł użbowe kra jowe I 000,00 178,10 17,81 

4430 Różne opiaty i składk' I 400,00 680,60 48,61 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja lnych 7658,00 5900,00 77,04 
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4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 2500,00 500,00 2(),00 

80146 Doksztalcanie i d08konalenie nauczycieli 58407,00 10591,35 18,13 

4300 Zakup us lur PCJZ08talych 43069,00 8940,15 2(),76 

4410 Podróie służbowe krajowe 16338.00 1651.20 10,77 

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 713527,00 323 275,39 45,31 

302() Wydatki O8Obowe nieuliczone do wynagrodzela 2010,00 647,12 32,20 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2()2650,00 101260,15 49,97 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18200,00 15564,76 8M2 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 330,00 2() 020,49 52,23 

4120 Składki na ubezpieczenia społeczne 5215,00 2542,67 48,76 

42 10 Zakup materiałów i wyposażenia 20500,00 883,94 4,31 

4220 Zakup środków żywności 370000,00 166721,42 45,06 

4260 Zakup energii 24000,00 4952,11 2(),63 

4270 Zakup usluC remontowych 7000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 1200,00 115,00 9.58 

4300 Zakup usluł pozostałych 11500,00 l 597,74 13,89 

4410 Podróie słuibowe krajowe 800,00 160,00 20,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 122,00 8450,00 75,98 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących etlonkami korpusu 
słutby cywilnej 

1000,00 360,00 36,00 

80195 POZ08tała dzjalal n~ 770466,28 450816,93 58,51 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5608,09 2568,03 45,79 

4119 Składki na ubez.pieczenia społeczne 787,77 360,78 45,80 

4127 Sk ładki na ubez.pieczenia apolecz.ne 800,05 363,14 45,39 

4129 Składki na ubezpieczenia społecz.ne 111,96 51,10 45,64 

4170 Wynarrodzenia bezosobowe l 980,00 0,00 0,00 

4177 Wynagrodzenia bez.oaobowe 77860,87 35981,36 46,21 

4179 Wynagrodz.e nia bezosobowe 10942,9 1 5056,90 46,21 

4217 Zakup materi ałów i wyposażenia 40 586,53 30 338.07 74, 7~ 

4219 Zakup material6w i wyposażenia 5704,11 4263,74 74,75 

4247 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i hittiek 93228,34 86504,50 92,79 

4249 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksił\żek 16452,06 15265,50 92,79 

4307 Zak up usług pozostałych 356696,43 170168,07 47,71 

4309 Zakup usług pozostałych 53942,16 26525,74 49,17 

4417 Podróie służbowe krajowe 7286,01 236,73 3,28 

44 19 Podróie slużbowe krajowe 1023,99 33,27 3,25 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz. świadczeń SOCjalnych 97455,00 73 100,00 7M1 

861 Ochrona zdrowia 255 000,00 78989,80 30,96 

85153 Zwalczanie na rkomanii 22000,00 1600,00 7,27 

4210 Zakup materiałów i wypoaaionia 2000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług po7.oIJtalych 20000,00 1600,00 8,00 

MI54 Przeciwdziała nie ałkoholizmowi 233000,00 77339,80 33,19 

2360 

Dotacje celowe z budictu samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art .. 221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowa nie zadań ueconych do realiucji organizacjom 
prowadZĄcym działalność pożytku pubłicz.nego 

10000,00 10000,00 100,00 
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2710 
Dotacja celowa na pomoc fi nansową udzielaną miQdzy 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinllnsowAnie 
własnych udań bieżących 

6000,00 0,00 0,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39100,00 18304,10 46,81 

4040 DodAtkowe wYRIIgrodz.enie roczne 3 100,00 3079,38 99,33 

4110 Składki na ubezpieczenia społ eczne 8000,00 3602,94 4~,04 

4120 Składki na Fundusz Pracy I I~O,OO ~13,~ 44,6~ 

4170 WynaKrodzenia be~osobowe 9 ~OO,OO 4 16~,29 43,8~ 

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia ~o 000,00 18047,41 36,09 

4260 Zakup energii 2800,00 676,97 24,18 

4300 Zakup uslug poZ09tlllych 92 U6,OO 17481,98 18,97 

43~0 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1000,00 0,00 0,00 

4370 
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
Awiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

I 200,00 0,00 0,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 94,30 10,48 

4440 Odpisy na układowy fundusz świadczeń socjalnych l 094,00 1093,93 99,99 

4610 K08zly postępowania sądowego i prokuratorskiego 6000,00 0,00 0,00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

1000,00 280,00 28,00 

852 Pomoc .polaczał 5019508,00 2772540,16 55,24 

8~202 Domy pomocy społecznej 64611,00 46099,88 71,3~ 

4330 
Zakup usług przez jednostki samorZĄdu terytorialnego od 
innych jednostek samorządu terytorialnego 

64611,00 46099,88 71,3~ 

85204 Rodziny zastępcze 9000,00 2457,28 27,30 

3110 Swiadczenia społeczne 9000,00 2 4~7,28 27,30 
85206 Wspieranie rodziny 3026800 1398163 46,19 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24480,00 11 801 ,89 48,2 1 
4040 Dodatkowe wvnauodzcnie roczne 798,00 000 000 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4370,00 l 910,31 43,71 
4120 Składki na Fundusz Pracy 620,00 26943 43,46 

8~212 

Świadczenia rodzinne. świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 

2 827 1~3,OO I 489 8~9,41 ~2,70 

2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem łub wykorzystanych z 
naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

l 148,00 I 147,27 99,94 

3020 Wydatk i osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 97,60 97,60 

3110 Świadczenia społ eczne 2667 180,00 1412280,84 ~2,9~ 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60863,00 24 011,~4 39,4~ 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4920,00 4716,81 9~,87 

4110 Składki na ubezpieczen ia społeczne 73886,00 38276,33 ~I,80 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1612,00 369,31 22,9 1 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2383,00 I 63~,28 68.G2 

4260 Zakup energii ~ 468,00 2304,64 42, 1 ~ 

4300 Zakup usług pozostałych ~ I~O,OO 2031,71 39,4~ 

43~0 Zakup usług dostępu do sieci Inte rnet 500,00 217,16 43,43 

4370 
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadc1-O nych w stacjonarnej publiczne; sieci telefonicznej . 

600,00 4~4 ,93 75.82 

4410 Podróże słuibowe krajowe 200,00 118,40 ~9,20 

4440 Odpisy na wkładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1641 ,00 7~,OO 

4~60 Odsetki od dotacji oraz płatności 5,00 4,69 93,80 
4610 Koszty pos!CPOwani a sl\doweł!:o i prokuratorskie~o 150,00 72,90 48,60 
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4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

800,00 479,00 69,88 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne op lacane Ul osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 
niekt6re świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniclące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej . 

34 81l0,oo 24814,61 71 ,31 

4ł30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34800,00 24 814,61 71,31 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

132650,00 79413,88 59,87 

3110 Świadczenia społeczne ll9000,oo 79413,88 66,73 

3119 Swiadczenia społeczne 13650,00 0,00 0,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 560000,00 288 659,43 51,55 

3110 Świadczenia społeczne 560 000,00 288 659,43 5U5 

85216 Zasiłki sta le 306 000,00 244484,12 79,90 

3110 Świadczenia społeczne 306000,00 244484,12 79,90 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 666 848,00 337416,40 50,45 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrod2.Cń S 200,00 1782,06 55,69 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 447811 ,00 2ll 015,09 47, 12 

97,06 

47,66 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35988,00 34929,25 

4 110 Składki na ubezpieczenia "połeczne 85628,00 40725,33 

4120 Składki na Fundusz Pracy 12015,00 33M,81 27,93 

4170 Wynagrodzen ia beZO$Obowe 3 200,00 0,00 0,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposażenia 22960,00 12194,25 ~3,ll 

4260 Zakup energii 10000,00 7041,73 70,42 

4270 Zakup usług remontowych 861,00 178,35 20,71 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1500,00 730,00 48,67 

4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 6838,30 48,85 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1950,00 769,88 39,48 

4370 
Oplata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 

4600,00 2363,00 51,37 

4410 Podróże służbowe krajowe 1000,00 36~, 80 36,58 

4430 Różne opiaty i składki l ~40,OO 806,30 ~2,36 

4440 Odpisy na zak ładowy fundusz świadczeń socjalnych 16095,00 12071,25 75,00 

4480 Podatek od nieruchomości 3000,00 1 272.00 42,40 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 3 500.00 978,00 27,94 

85228 Usługi opiekuńcze i specja listyczne usługi opiekuńcze 159928,00 83317,45 52,10 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń l 100,00 549,70 49,97 

401 0 Wynagrodzen ia osobowe pracowników ll7584,OO 57 309,03 48,74 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 310,00 9 406,3~ 91,24 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22331.00 10 667,06 47,77 

4120 Składki na }o"'undusz Pracy 3 133.00 1282,81 40,95 

H40 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470,00 4 102,50 75,00 

71,6285295 Pozostała d:z.iała lność 226 250,00 162036,07 

3110 Świadczenia spoleczne 225 200,00 161666,07 71,75 

4210 Zakup materia lów j wyposażenia 1050,00 450,00 42,86 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 116350,00 0,00 0,00 

85395 Pozostała działal ność ll6350,OO 0,00 0,00 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27302,64 0,00 0,00 
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4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1445,44 0,00 0,00 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4766,93 0,00 0,00 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 252,37 0,00 0,00 

4127 Składki na Fundusz Pracy 4M,85 0,00 0,00 

4129 Składki na Fundusz Pracy 23,05 0,00 0,00 

4 177 Wyn agrodzenia bezosobowe 21938,54 0,00 0,00 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe l 161,46 0,00 0,00 

4217 Zakup materiałów i wyposaienia 3291,94 0,00 0,00 

4219 Zakup materiałów i wyposaienia 174,28 0,00 0,00 

4307 Zakup uslug pozostałych 52764,10 0,00 0,00 

4309 Zakup usług pozostałych 2793,40 0,00 0,00 

864 Edukacyjna opieka wychowawcza. 363336,00 241 107,156 68.24 

8540 1 Świetlice szkolne 218633,00 114268,46 52,26 

3020 Wyda tki osobowe nieuliczone do wynagrodzeń 673,00 98,57 14,65 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155885,00 78948,81 50,85 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13500,00 10 376,19 76,86 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28395,00 15667,10 55,18 

4120 Składki na Fundusz Pracy 3300,00 1 255,78 38,05 

4210 Zakup materiałów i wyposażcnia 2500,00 140,01 6,60 

4240 Zakup pomocy naukowych, dyda ktycznych i ksiąiek 2000,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 120,00 40,00 

4300 Zakup usług powsta łych 1800,00 12,00 0,67 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 

4440 Odpisy na zak ł adowy fundusz świadczeń socja lnych \O 080,00 7650,00 75,89 

85412 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 

6000,00 5960,55 99,34
młodzieży szkolnej, a takie szkolenia młodzi eży 

4\10 Składki na ubezl>iec1..enia społeczne 42,00 41,26 98,24 
4120 Składki na Fundusz Pracy 6,00 5,88 98,00 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2280,00 2280,00 100.00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2016,00 2005,45 99,48 

4220 Zakup środków żywności 136,00 1M,98 99,99 

4260 Zakup energii 60,00 58,00 96,67 

4300 Zakup uslug pozostałych 1460,00 1433,98 98,22 

85415 Pomoc materiałna dla uczniów 128703,00 120878,55 93,92 

3240 Stypendia dla uczniów 128703,00 120 87M5 93,92 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2308488,00 322085,98 13,95 

90001 Gospodarka ściekowa i oc hrona wód 495000,00 8677,00 1 , 7~ 

4270 Zakup uslug remontowych 7000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 70000,00 0,00 0,00 

4510 Opłaty na rzecz budietu państwa 18000,00 8677,00 48,2 1 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 0,00 0,00 

90002 Gospodarka odpadami 700000,00 0,00 0,00 

4300 ZClkup usług pozostałych 700000,00 0,00 0,00 

90003 Oczyszczanie miast i wsi 130000,00 44 799,97 34,46 

4300 Zakup usług powsta lych 130 000,00 44 799,97 34,46 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 61000,00 7726,37 12,67 

42 10 Zakup materiałów i wyposażcnia \1 000,00 175,01 1,59 
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4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 7551,36 I~,IO 

9001~ Oświetlenie ulic, placów i dróg 1169000,00 188 94~,21 33,21 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000,00 0,00 0,00 

4260 Zakup energii 270000,00 139637,87 ~1,72 

4300 Zakup usług pozostałych 9S000,00 49307,34 61,90 

6050 Wydatki inwestycyjne jednOltek budietowych 200000,00 0,00 0,00 

90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 
opiat i kar za korzystanie ze środowiska 

66000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposaienia ~ 000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup u,lug powstałych I~ 000,00 0,00 0,00 

6O~0 Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 46000,00 0,00 0,00 

90095 Pozostała działalność 288 488,00 71 937,43 24,94 

2900 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorZĄ.du terytorialnego orat związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 

21 758,00 5439,40 25,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażonia 15 000,00 831,8~ M5 

4260 Zakup energii 22 000,00 4576,9S 20,80 

4270 Zakup usług remontowych lO 000,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług powstałych 115000,00 31958,73 27,79 

4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samol"ZĄdu 
terytorialnego 

4 000,00 3 948,00 98,70 

66~0 

Wpłaty emin i powiatów na rzecz innych jednostek 
samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 
powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i 
zakup6w inwestycyjnych 

100730,00 25 182,50 25,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweco 808000,00 421000,00 52,10 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20000,00 4500,00 22,50 

2360 

Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art.. 221 u8tawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do reaJizacji organiUlcjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego 

20000,00 4500,00 22 ,50 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420000,00 232500,00 S~,36 

2480 
Dotacja podmiotowa z budietu dla samol"U\dowej instytucji 
kultury 

375000,00 187500,00 ~O.OO 

2800 
Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

45000,00 4~ 000,00 100,00 

92116 Biblioteki 368 000,00 184000,00 50,00 

2480 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 
kultury 

368000,00 184000,00 50,00 

926 Kultura fizyczna i aport 784138,00 135365,37 17,26 

92601 Obiekty sportowe ~ IO 000,00 0,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~IO 000,00 0,00 0,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 269136,00 13~ 365,37 50,30 

2300 

Dotacje celowe z budietu samon",d u terytorialnego, 
udzielone w trybie 8rt .. 221 ustawy. na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realiUlcji organizacjom 
prowadzącym działalno!~ poiytku publicznego 

90 000,00 62500,00 69,44 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 87300,00 32505,83 37,23 

404 0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne S 400,00 5325,35 98,02 

41 10 Składki na ubezpieczenia społeczne 15950,00 5824,91 36,52 

4120 Sklndki na Fundu9'l. Pracy 2300,00 375,97 16,35 

4170 Wynagrodzenia beW80bowe 2000,00 0,00 0,00 
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4210 Zakup materi ałów i wyposażcnia 22000,00 9380,49 42,64 

4260 Zakup energii 18000,00 5757,98 31,99 

4270 Za ku p usług remontowych 3000,00 2022,00 67,40 

,1300 Zakup usług powstałych 21 000,00 9484,98 45,17 

4440 Odpisy na zak ł adowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99 

92695 Pozostała działal ność 5000,00 0,00 0,00 

3250 Stypendia r6ine 5000,00 0,00 0,00 

Razem: 31 ~36 417,44 12 492 2~I,19 39,61 

BURMI 

mgrJal 
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Załącznik Nr 2a do Informacji o przebiegu •

wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 roku 

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 

ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 


MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 

Dzial Rozdział § WY8r.cr.egolnłenie Plan Wykonanie " l 2 3 4 6 6 7 

010 Rolnictwo i łowiectwo 6608,16 6608,16 100,00 

01095 Powstała działalność 6808,16 6808,16 100,00 

4210 Zakup materiał6w i wyp08aienia 133,49 133,49 100,00 

4430 Rówe opłaty i składki 6674,67 6674,67 100,00 

760 Adminiatracja publiczna 124800,00 67200,00 63,85 

75011 Unędy wojewódzkie 124800,00 67200,00 53,85 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 96289,00 4814MO 60,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8024,00 8024,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17931,00 96~MO ~3,85 

4120 Składki na l-~undusz Pracy 2 M6,OO 1376,00 ~3,83 

751 
Urqdy naczelnych organów władzy pa68twowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz 8Ą.downictwa 

1692,00 681,51 40,28 

7~101 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa 

1692,00 681,51 40,28 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217,00 60,8~ 28,04 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 3~,OO 8,68 24,80 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1440,00 611,98 42,~0 

754 Bezpieczedatwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa l 000,00 0,00 0,00 

75414 Obrona cywilna 1000,00 0,00 0,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000,00 0,00 0,00 

852 Pomoc społeczna 2928 450,00 l 547 169,14 62,83 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

2814000,00 1484019,80 ~2,74 

3110 Świadczenia społeczne 2667 180,00 1412280,84 ~2,9~ 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60863,00 24011,54 39,45 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4920,00 4716,81 95,87 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 886,00 38276,33 51,60 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1612,00 369,31 22,91 

4210 Zakup materiał6w i wyposażenia 733.00 733,00 100,00 

4260 Zakup energii 590,00 504,68 85,54 

4300 Zakup usług pozostałych 600,00 419,19 69,87 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 228.00 144,77 63,50 

4370 
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 

600,00 454,93 75,82 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 118,40 59,20 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1641,00 7~, OO 

4700 
Szkolenia pracownik6w niebędących członkami korpusu 
służby cywilnej 

400,00 349,00 87,25 
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85213 

Skł adki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca ne za osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecz nej , 

niek t6re świadczen ia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciac h w cen trum integracji społecznej . 

7200,00 5400,72 75,01 

41 30 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7200,00 G '100,72 75,01 

85228 Usługi opiekuńcze i specja listyczne usługi opiekuńc7.e 71 000,00 42098,62 59,29 

4010 Wynagrodze nia osobowe pracowników 52687,00 29 319,47 55,65 

4040 Dodal.kowe wynagrodze nie roczne 4700,00 4528,28 96,35 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 020,00 5792,14 57,81 

4120 Składki na Fundusz Pracy l 40~,OO 817,73 M,20 

4440 Odpisy n8 zakładowy fund usz świadczeń socjalnych 2 188,00 1641,00 75,00 

85295 Pozostała działalność 36250,00 15650,00 43,17 

3110 Świadczenia spo ł eczne 35200,00 15200,00 43, 18 

4210 Zakup materia łów i wyposażenia 1050,00 450,00 42,86 

Razem: 3 062 7~O,16 l 621 8~8, 81 ~2,9~ 

nURM",~~~C;TA 
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Rb-NOS Zalącznik Nr ) do Informacji o przebiegu 

I .... I 12. 00-91• 
wykonania budtctu Miasta za l pólroczc 2013 r, 

Rb-HOS KWARTALNE SPRAWOZDANIE ~r...t 

URZĄD MIEJSKI O NADWYŻCE I DEFICYCI e. I) Regionalna Izba Obfachu'lk()'Vr.J wWarszawie 

ul.Moniuszki 6 
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI J.dnostkl ..mor:r:~u terytorlaln.go 

-___REGO" 
za okres od początku roku do ooia 30 czerwca roku 

000524803 2013 

mazowieckI, SYMBOLE .. 

~"""""''''';'' makowski WOJ. I POWIAT I GMINA I TYPGM. I I TYPlW. 

~gmny/~11 MAKÓW MAZOWIECKI " I 11 I 01 l I I 
Wy SZCZOQ6InIenI. Plan (po znUanach) Wykonanie od początku roku 

A. DOCHODY (A1+A2) 28338307,43 14207 240,5 

Al. Dochody bletące 27 250 007,43 14 178 396.:!: 

AZ. Dochody majątkowe l OS8 300,0' 28 ....21 

B. WYDATKI (B1+B2) 31536417,"" 12492251,1 

Bl. Wyd atki bietące 25534644,44 12330 427.01 

B2. Wydatki majątkowe 6001 n3,OO 161 824, 1 

C. NADWYtKAlOEFICYT (A-B) -3 1V8 110,01 1714 gev,33 

O. FINANSOWANIE (01-02) 3 '" 110,01 "72071." 

Dl. Przychody og6lom 5512010,01 1192808{ z tego: 
01 1. kredy1y I potyczki 4812974.0( 0.00 
w tym: 

011 1. na realizację programow i prOjektow realizowanych z 
udzialem środków. o których mowa w art.5 USt. 1 pkt 2 ustawy o 0.00 0.00 
finansach publicznych 

01 2. spiala potyczek udzielonych 275000.0( 0.00 

0 13. nadwytka z lat uDległycn 
0.00 0.00 

w tym: 

0131 . środki na pokrycie deficytu 0.00 0.00 

014. papoery wartościowe 
0.00 0.00 w tym: 

D141. na realizację programow I proJeKtaw realizowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 0.00 0.00 
finansach publicznych 
015. obligaCje jednostek samorządowych oraz zWiązków 
komunalnych 0.00 0.00 
w tym: .' 
0151 . na realizację programów I projektów realiZowanych z 
udzialem środków. o których mowa wart. 5 ust.l pkt 2 ustawy o 0.00 0.00 
finansach publicznych 
0 16. prywatyzacja majątku jst 0.00 0.00 

017. inne żroala 
624036,01 1 '92608~ w tym: 

0171. środki na pokrycie deficytu 624036,01 0.00 

02. Rozchody og6lem 
2313900,00 , · ... 880.00 

z tego: 
021. spialy kredylOW i potyczek 

2313900,00 1664880,00 
w tym: 
0211 . na realizację programów I projektów realizowanych z 
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 0.00 0.00 
finansach publicznych • 
022. potyczki (udzielone) 0.00 0.00 

023. wykup papierów wartościowych 
0,00 0.00 w tym: 

0231. na realizację programów I projektów realizowanych z 
udzialem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o 0.00 0,00 
finansach publicznych 
024. wykup obligacji sarmorządowych 

0,00 0.00wlym: 
0241 . na realizacje programów i projektów realizowanych z 
udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o 0,00 0.00 
finansach publicznych 
025. Inne cele 0,00 i 0.00 
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Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDAłftO $TANlEZOBOWIoftZAN \'IEotUG 1YTut..OW DlUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN rGWARANCJI 

RegionIhI łZtaa ~ w 

URZĄD MtEJSKI w"".... .......... 
 jednosUcf~~ 

owoo W>lIbNIoU.ZO'MECKI .).~jednOłtI«IM b)~"'%tIIora. c)Ip~~ l' 	 536426OEa.M1C8C4 

000524803 '*'V....,,. koniec U kwMtAI2013 roku Ił 

r-r- oj. 6cta_ " muowIrKłJe I 
~-~ 	 '1 

powilllU,~ę:t lNIłowsłl WOJ. • .,........... 
0"'i"IY/~'ł. MA..KÓW1IAl00000KI ,. 

Pwud.)peI.i ... Jca, ~IM~ 

A. Zobowiązania wedlug tytul6wdutnych 

-g....i. 

, 
• zoeoo-ł\,U'" MI TYn.LOW 

Dt.1IbrtcM tt:1+f.:.«;,.(4) 

ł!t :t;:'E~ 
E,-, ..MiDMI i 

lU il. .. 

!2~~ 
D .tllll!' ... 
Ell' pl 11.._ 

.. ..- 
E'=~'" 

! • . llfJłW ............. • .... 

E • .2~.. 

1) """'*"""' .... 
~~ACICItJC:Ir 

....,......... 
.....m 
(Jccl3+15) 

2 

3905310.0< 

0,00 

0,00 

0,0< 

3905310,0< 

O.OC 

398531O,OC 

O,OC 

O.OC 

0,00 

0,00 

_m 
(Id. "';'10+11 

·12·,3+',*) 

, 
3 SIM 370,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3085310,0 

0,00 

3085310,0< 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-,---(IIcl.5ooe+7.a) 

• 
81$ 350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

615350.00 

0,00 

815350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

-' ...,.11 

• • 
0.00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0.00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

g~al 

1 

815350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

615350,00 

0,00 

615350,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

_1nJ"'" 
.,......... - ·' ·01 ....._IV .... •... ....... niof_ 

r........ 

• • " " " 
0.00 0,00 3310020,0 0,00 0,00 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,0< 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 3310020,0 0.00 0,90 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 3310020,'" 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~ zagrl"ictnl ..",,,,,, _.... .  -4ll1IMC-1 .._. 
• • u (\Dl1S.17)

oelpOCl..uw......... 
" " " 

0,00 0,0 0,00 

0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 O,OC 0,00 

0,00 D.O< 0,00 

0,00 O,OC 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 O,OC 0,00 

0,00 0,00 0,00 

- _.- ... 
'"""" tagrlł'1ic:zow 
~ 

" " 
0,00 0,0 

0,00 0,01 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 O," 

0.00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
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INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ 


PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 


Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na podstawie 

przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1240 z późno zm.). Uchwałą Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034. 

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF trzema uchwałami Rady 

Miejskiej, wynikających z wykonania budżetu za 2012 rok oraz zmian budżetu miasta 

na 2013 r. 

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, 

wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy 

finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, poszerzony 

o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na 

programy i projekty realizowane ze środków unijnych. 

WPF dla miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2013-2034 

a po zmianach dokonanych w marcu na lata 2013-2019. Prognozę długu sporządzono na 

lata 2012-2019, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Miasto udzieliło 

poręczeń i gwarancji do roku 2034. 

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot 

przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok wraz 

z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2013 r. 

Ich wykonanie przedstawia zestawienie: 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

Dochody ogółem: 14207 240,6228338307,43 60,13 
- dochody bieżące 27 250 007,43 14 178396,23 52,03 
- dochody majątkowe 28844,29 2,65 

Wydatki ogółem: 

1088300,00 

39,6131636 417,44 12492261,19 
- wydatki bieżące 25 534 644,44 12 330 427,09 48,29 
- wydatki majątkowe 6001773,00 161 824,10 2,70 

(-)deficyt / (+) nadwyżka -3 198 110,01 +1714989,33 X 

Przychody 6612010,01 1192808,02 21,64 

Rozchody 2313900,00 1 664880,00 71,96 



• • 
". , 
• W I półroczu 2013 roku spłacono 1 664880 zł rat pożyczek kredytów na 

planowaną w wysokości 2 313 900 zł , tj . 71,95% zakładanego planu. 

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2013 r . wynosi 3985 370 zł, i są to pożyczki 

i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt 

długoterminowy w wysokości 3 100000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 

1512974 zł. 

Dług na koniec II kwartału 2013 r. stanowi 14,06% planowanych dochodów 

miasta na 2013 r. 

Ujęte zadania do wykonania w 2013 r. są realiwwane planowo - zgodnie 

z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich 

realizacji. 

Wydatki bieżące objęte limitem określonym wart. 226 ust. 4 ustawy o finansach 

pubłicznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 190487,43 zł i stanowią 31,67% 

zakładanego planu. 

Wydatki majątkowe objęte limitem określonym wart. 226 ust. 4 ustawy 

o finansach publicznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 151824,10 zł i stanowią 4,40% 

zakładanego planu. 

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą 

Finansową przedstawiono w załącwnej tabeli do Informacji. 
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 
",otiu.ja na 30 czerwca 2013 r. 
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Realizacja przedsięwzięć w I połowie 2013 r. ... 

Q~~ 'A 

_ 
Ok... Wytto,..,le Re_w R..łlzleJa 

Lp. Nuw.lcef ocIpowłHzIatMl lub ..."zocll ~n8kład, 
Llm" 2013 .., " .., Wykon,n" 

pradalfWI.l 
koontrnuMa lod do 

,..,....0. p_.. ........ - .... 
, W'ydIaIMpn 1 ' I "dl "~ł1.1.U.1.1} '-m.zz 4oa)n.. Ml311,U .... 2417"""'" )7,,, 

,.. .- ........ ,4121d.U 101 610." tto 4I7,.u SU7 17'J '"',lO ..." 
'.b • wycMdd rMMtko- .... ,24.. 341'171,00 111124,10 .... '747"7,.,.. Sł... 

.., WyddIM ~.Pf'Ołekly lub ucIMII IVI1I1UM z P"I9 _YIInI r..atow••pft z ucIzt-..rt 
łrocft;Ow, o IcI6rych....,.... w aU uM.' ... 21 3 ~ z dni, rr ........ 200tJ, o fł,..nNcł'I ,......... 1721'3'" 'M 13C1." 1I7,ot iti "',07 217,72 
puItIIczrłycłt (Dz.U.Nr 157, po:&.12AO.z p6bun1.), z a.vo: 

1.1.1 
._........ 

t X1'2oI1,ZZ IM 110,_ 1ł04I7,.U ".ot 171471,10 ,,,,, 
U .U 

'AIcf)wY~'.A.Icf)'łftl.q. Z~.".,~ UEJ$IO o$RC:lOeC ,.,.. 2014 '.649.22 130000,00 0.00 0.00 32'447." 51,J' ~ zmIa".lIMów"'JOtMiIcIW POMOCY SPOtEClHEJ 

r, I , 1.1 Sl~ Rdwn)'CtI SzIns PfogNrft Ro.:wojoM $lffóI' -IV ~ 
bi3. ~~nłeduIc~)CłI11~wysoIWJ ZESPót. SZKOt. NR l "'12 2014 37ł 37.5,00 11.5 4JS,J9 104 "Str.11 46.3.5 111106,12 " .00 
'jalttJlt::iI4lU9~yc:łI'~w~o'MIIy 

I 1.1.1.3 Szllota Rówrr)'C1I Sr....s Pl'tlglamy ~ $dIdI. IV ~ 
Ois·~tlIItlZ''''$~ll~1I1YtokieI 
~łc:i~ 1tdu~1I "Ndc:ZO")cfI .. ."".IniIołwiIty 

zeSPćt SZI<Ót. Nr 2 2012 2014 l!Jf 11,,"00 111 Hr,'" 1.59Słe:, J2 '0,7. ,n923,13 U ,20 

1.1.2 ._....- 37020,00 '..,,00 • 043,01 100,00 "'''',17 ",14 

A%);łpiaca,. ~kotI~ aą;at 6dlrw. 
1.1.2.1 ~. pnezbudowania ~1tW.h~' U~O MIEJSKI 2000 ',m 15540.00 ,~, OO , !105,35 100.02 • 33.5. '" S...' ~;r';;;;~M~tJ(ltlteZ~zin~M)'CI'I

baz ' O~

I ' . 1 . 2.~ Ro7:w6i~~ .....~~. 
~! ' WSpolMgaJ4ceJ~~nokJ U~OMJEJSK' 2OfO 20" 214!O.OO .. 138,00 4137,55 "." • 055,4l l7,!IJ.-

U 
W'yda'" NI~. profeIUy lub DCLInla ...~". :r:.UI'IłOW.mI~. p't.!łrm-p).iIłl..go, z .... 0.00 0,00 • 0.00 •-,

u., ·wyd&Od .... 0.00 0.00 0.00 • 0.00 • 
,.u ·wydlaJ~ "00 0.00 0.00 • 0.00 • 
,~ Wyd.IIIId na~. profIldy IUbUIMnM pozo.l"'(Inne nU: ~ w pkt 1.111..2).1: lłIgO • 04Z 10&,00 , ao73Cl,OO 1" 111," .." 1711ł7l,n ..." 
U., ._- NODO,OO )I 000,00 0.00 0.00 O." O," 

1.3.1.1 
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INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU 

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2013 rok 
wyniósł 565.010,08zl 
Po stronie dochodów na plan składają się: 
-stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r, 
-dotacja z budżetu Miasta w kwocie 
-dotacja celowa na zadanie zlecone p.n Dni Makowa 
-wpływy z uslug w kwocie 

7.321,68zł 

375.000,00zł 

45.000,OOz/ 
137.688,40z1 

Przychody na dzień 30.06.2013 roku zrealizowano w kwocie 293.218,99zł 

• Realizacja przychodów na dzień 30.06.2013 roku przedstawia się następująco : 
-dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki 
-dotacja na zadanie zlecone p.n. Dni Makowa 
-odsetki bankowe 
-wpływy z uslug w kwocie 
co stanowi 45,08% planowanych przychodów z tego ty tulu 
w tym: 

• 

)C wpływy za bilety do kina 
)C wpływy za wynajem sali 
)C za wyjazdy do teatru 
)C Czynsz za lokal i grunt 
)C Sprzedaż książek 

)C za zajęcia rytmiczne i jogę 
)C za bilety na bajkę 

)C za stoisko 
)C sponsoring na WO. Ś .P. I na Dni Makowa 
)C 2a reklamę 

)C za występ Zespołu Szmaragdy 
)C za naukę dzieci tańca klasycznego 
)C za zajęcia plastyczne dla dzieci 
)C wp/aty czesnego za II semestr od MUTW 
)C za naukę gry na gitarze 

187.500,OOzl 
4S.000,OOzł 

0,49z/ 

60.718,SOzl 


10.270,OOzł 

17.891 ,50z/ 
7.755,OOz/ 
3.300,OOz/ 

300,OOzl 
5.743,oozl 

424,OOz/ 
550,OOz/ 

2.700,OOz/ 
2. 580,OOz/ 

700,00z/ 
4.550,00zl 
J.430,ooz/ 

690,00zl 
1.835,ooz/ 

l 
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•Wydatki na 2013. rok planowano na kwotę 565.010,08zł. • 

Na dzień 30.06.20l3r zrealizowano wydatki na kwotę 290.1l8,32zł. 

Wydatki Miejskiego Domu Kultwy przestawiają się następująco: 

PLAN WYKONANIE UDZIAŁ 
PROCENTOWY 

Wynagrodzenia osobowe pracowników 245.700,00 113.332,20 46, 12 

Składki na ubezpieczenia społeczne 43 .465,00 20.615,22 47,42 

Składki na fundusz pracy 6.020,00 2.776,74 46, 12 

Wynagrodzenia bezosobowe 31.930,00 11.820,00 37,01 

Materiały i wyposażenie 19.700,00 3.406,09 17,28 

Zakup energii 14.000,00 6.465,14 46,1 7 

Zakup usług pozostałych 81.423,00 43.425,29 53,3 

Zakup sieci internetowych 1.000,00 387,15 38,71 

Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 4.000,00 2.031,43 50,78 

Podróże służbowe 2.000,00 640,00 32,00 

Odpis na fundusz socjalny 9.000,00 5.000,00 55,55 

Podatek od nieruchomości 5.358,00 2.679,00 50,00 

Spłaty pożyczki 46.404,00 23.202,00 50,00 

Spłaty odsetek 5.000,00 2.318,98 46,37 

Wydatki na Dni Makowa 50.010,08 50.010,08 100,00 

Podatek od towarów i usług V/rr 2.009,00 

Razem 565.010,08zl 290.118,32 51 

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 136.724,16z1 
Na realizację wydatków składają się następujące kwoty: 

Wydatki na Miejską Orkiestr~ Dętą w tym: 12.495,16 zł 

-umowa o dzieło dla kapelmistrza orkiestry dętej 
10.500,00 zł 

-zakup paczek d la członków orkiestry 1.995, l2zł 

zakup J ton węgla do pieca c.o 2. 542,4 Izł 

Za znaczki pocztowe 160,00 zł 

Za energię elektryczną 5.479,52 zl 
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Za wodę i kll1lalizację 

opłaty bankowe 

opIaty za kopie filmowe i wysylkę filmów 

podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta 

środki czystości 

Za 2 mikrofony bezprzewodowe i okablowanie 

za polisę ubezpieczeniową 

za przygotowanie Klubu Seniora na zapusty 

za pokaz pirotechniczny na W.O . Ś . P. 

za monitoring obiektu 

za usługi internetowe 

odsetki od kredytu inwestycyjnego 

spłata raty kredytu inwestycyjnego 

wydatki pracownicze z funduszu socjalnego 

Za certyfikat kwalifikowany 

za abonament i rozmowy telefoniczne slużbowe 

za wyjazdy służbowe 

opIaty za prawa autorskie ZAlKS 

opIaty do Państwowej Instytucji Filmowej 

za obsługę kotla c.o. 

za bilety i wyjazdy do teatru 

za ćwiczenia ogólnousprawniające- joga 

za przegląd i usługi kominiarskie 

autokar dla Klubów Seniora na przegląd zespołów 

opłata roczna z tytulu użytkowania gruntu 

dzierżawa pojemników 

za zbieranie odpadów 

za naprawę awarii kanalizacyjnej 

za naprawę wzmacniacza i sprzętu naglaśniającego 

Za rejestrację domeny i serwis wirtualny 

Zakup pieczątki 

Za panel administracyjny 

zakup produktów spożywczych na poczęstunek w czasie 
imprez w I półroczu 

zakup puchar 

Zakup produktów na występ dla Reprezentacyjnego 

985,62zł 

712,48z1 

7.999,42 zl 

2.679,OOzl 

349,85z1 

499,00zl 

972,00 zl 

500,00 zl 

500,00 zl 

14,76z1 

387, 15 zl 

2.318,98 zl 

23.202,00 zl 

5.000,00 zl 

170,97 zl 

2.031,43z1 

640,00zl 

1.060,00 zl 

343,00 zl 

5.400,00 zl 

8.412,60 zł 

3.285,00 zl 

657,80 zl 

306,72 zł 

311,39 zl 

177,12z1 

64,80 zł 

300,OOzl 

600,00 zl 

326,90 zl 

55,OOzl 

307,50 zl 

472,95z1 

22,00 zl 



•• 

Wojska Polskiego 

za kwiaty 

materiały plastyczne i biurowe 

Za bilety wst~pu do muzeum i przewodnika 

Za notarialne stwierdzenie podpisu 

Za wstążkę 


Za artykuły przemysłowe(żarówki ,kable,itp. ) 
Umowa o dzieło za zajęcia plastyczne 
Za zajęcia z dźiećmi z tańca klasycznego 
Zapłacono podatek od towarów i usług VAJ 
Wydatki na Dni Makowa 
Zwrot niewykorzystanych śródków dotacji celowej Dni Makowa 

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.20I3rok 
Należności z tytułu podatków na dzięń 30.06.2013rok 

Zobowiązania długoterminowe pożyczka z w.F.O . Ś i G.w. 
Na kwotę 232.024,6Ozł z terminem spłaty 30.06.2012- 20.12.2015 
Zadłużenie na dzień 30.06.2013 rok wynosiło 

301 ,99zl •• 
128,00 zl 

434, 12 zl 

118,00 zł 
24,60 zł 
12,00 zł 

219,05 zł 
l. 153,00 zl 
4.200,00 zl 
2.009,00 zł 

50,010,08 zł 
3,041 ,79 zł 

l0.422,3Szl 

7.742,OOzI 


1J6.04J,60zI 

GL()W~ĘGOWY 

.aria~eIOnka 
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ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA 
PLANU FINANSOWEGO 

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 r 
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L.p 
. 

Wyszczególnienie Plan na 
2013 r. 

Wykonanie 
zal 
półrocze 

Realizacja 
wOlo 

1. Stan środków obrotowych na 
początek okresu spraw. 

7.321,68 7.321,68 

2. Przychody w tym: 565.010,08 293.218,99 51,89% 
-dotacja na wydatki bieżące 375.000,00 187.500,00 50,00% 
dotacja na zadania zlecone 45.000,00 45 .000,00 100,00% 
-przychody własne w tym: 137.688,40 60.718,50 44,09% 
-za bilety do kina 52.000,00 10.270,00 19,75% 
-za wynajem sali 35.500,00 17.891 ,50 50,39% 
-pozostałe przychody 50.188,40 32.557,00 64,86% 
-odsetki bankowe 0,49 

3 Koszty w tym: 565.010,08 290.118,32 51,34% 
Wynagrodzenia i pochodne 295.185,00 136.724,16 46,31% 
Usługi obce 119.000,00 82.599,20 69,41% 
Pozostałe 150.825,08 70.794,96 46,93% 

Stan środków obrotowych 
na dzień 30.06.2013 rok 10.422,35 

Należność z tytułu podatku na dzień 30.06.2013r wynosiło 7.742,OOzł 
Zobowiązania długoterminowe 
Pożyczka Nr umowy Nr 0178/1 O/ONP z dnia21. J0.20 JOr. z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W Ostrołęce na kwotę 
232.024,60zł z terminem spłaty 30.06.2011-20.12.20 15r. 
Zadłużenie na dzień 30.06.2013 wynosiło: U6.041,60z1 

GLÓWN~GOWY 

.waria~ielonka 

http:30.06.2011-20.12.20


• 
8SKA BIBUOTEKA PUBLICZNA 

MI 00 MakÓ'N Maz, ul. MOI"uSZki 6 : 
06-2 29 7142 146 • 

..!."'7'" REGON 551181360 • 
N'P757~~' , 

Informacja 

z wykonania planu finansowego 


Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz. 

za I półrocze 2013 rok 


Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malcowie Mazowieckim 


na 2013 r. wynosił 375.337,00 zł 


Po stronie dochodów na plan ten składa się : 


1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5.337,00 zł 

2. Przychody w kwocie 370.000,00 zł 


w tym: 


• Dotacja z budżetu miasta w kwocie 368 000,00 zł 

• Wpływy z usług w kwocie 2.000,00 zł 

Plan przychodów w I półroczu 2013 r. zrealizowano w kwocie 184.299,40 zł 

co stanowi 49,81 % w stosunku do planu. 

Realizacja przychodów przedstawia się następująco: 

• Stan środków obrotowych na początek roku- 5.337,25 zł 

• Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 184.000,00 zł 

• Przychody własne w kwocie - 299,40 zł 

Rozchody w 2013 r. planowano na kwotę 371.290,00 zł oraz stan funduszu 


obrotowego na koniec roku w kwocie 4.047,00zł. 


W I półroczu 2013 roku zrealizowano plan wydatków w kwocie 172.950,72 zł co 


stanowi 46,58 % planowanych wydatków. 
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Realizacja planu wydatków w szczegółowości przedstawia się następująco: 

Dział 921 Rozdz. 92116 

• 
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3020 
Wydatki osobowe nie zaliczane do 

800,00 472,53 59,07Iwynagrodzeń 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 258.495,00 117.878,37 45,60 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46.335,00 21.307,10 45,98 
4120 Składki na Fundusz Pracy 1.685,00 753,20 44,70 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 967,00 96,70 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.400,00 1.941,46 26,24 
4240 Zakup książek 15000,00 8.872,55 59,15 
4270 Zakup usług remontowych 1.000,00 307,60 30,76 
4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 
4300 Zakup usług pozostałych 24.000,00 10.800,00 45,00 
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1480,00 658,44 44,49 

4370 
Opłaty z tyto zakupu usług telefonii 

1480,00 529,37 35,77
stacjonarnej 

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 323,10 64,62 
4430 Różne opłaty i składki 1.600,00 764,00 47,75 

4440 
Odpisy na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych 

8615,00 6500,00 75,45 

4480 Podatek od nieruchomości l 700,00 876,00 51,53 

Razem 371.290,00 172.950,72 46,58 

Realizacja rozchodów w 2013 r. przebiegała prawidłowo. 

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, 


które wynoszą 146.438,67 zł tj. 46,47 % wydatków planowanych na ten cel a 84,67 


% w stosunku do wykonania ogółem. 


Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło wydatkowano 967,00 zł. 


Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco: 


Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano - 472,53 zł 


Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - 1.941,46 zł 


na którą składały się : 




I 

& • 3 
....- prenumerata prasy - 1.083,56 zł • I 

- zakup materiałów biurowych, i druków i - 270,57 zł 

części do napraw 

- zakup środków czystości 52,00zł 

- zakup słodyczy: na spotkania z dziećmi i 

pracownikami - 455,33 zł 

- zakup akcesoriów komputerowych 30,00 zł 

- zakup kwiatów okolicznościowych 50,00 zł 

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę 8.872,55 zł 

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę -12.295,41 zł 

w tym: 

- usługi remontowe 307,60 zł 

- rozmowy telefoniczne stacjonarne 529,37 zł 

- za usługi internetowe 658,44 zł 

- pozostałe usługi 10.800,00 zł 

z tego 

- za monitorowanie budynków 295,20 zł 

- opłaty za RTV 122,00 zł 

- za roczną aktualizację Programu 

Infonnacji Prawnej i MAK + 605 ,16 zł 

- koszty eksploatacji lokalu MBP 8.963,67 zł 

- przegląd gaśnic 121,77 zł 

- pozostałe usługi 692,20 zł 

Jprowizje bankowe, opłaty za przesyłki 


wykonanie zdjęc i innej J 


Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - 323,10 zł. 


W I półroczu 2013 r. przekazano do budżetu miasta kwotę 876,00 zł tytułem podatku 


od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną 


Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - 764,00 zł. 
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Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2013 r. wynosił 

16685,93 zł, na który składały się : 

- stan środków pieniężnych w kwocie 18.248,06 zł 

- stan należności 30,00 zł 

w tym wymagalnych O 


- stan zobowiązań 1.592,13 zł 


w tym wymagalnych O 


• ~KTORCLÓ~WYMioj<kloj » uWlanot m~rcilliak
ANna Dz a 

Maków Maz. 30.07.2013 
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PU BLI CZNA 
06-200 Maków M_z. ul. MOIlluszkl6 

tel. 297142146 
"'P151.0o.'·17..... REGON 551181360 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE 

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 


MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ 


za I półrocze 2013 roku 


LP. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 
Realizacja 

w% 

l 

-Stan środków pienięmych na 
początek okresu sprawozdawczego 
-Stan na1etności 
-Stan zobowiązań 

5.369,29 

30,00 
62,04 

StaD środków obrotowych Da 
początek okresu sprawozdawczego 5.337,00 5.337,25 

2 

Przychody, 
w tym: 
-dotacje na wydatki bie~ce 

-przychody własne 

370.000,00 

368.000,00 

2.000,00 

184.299,40 

184.000,00 

299,40 

49,81 

50,00 

14,97 

3 

Koszty, w tym: 
-Wynagrodzenia i pochodne 
-usługi obce 
-remontowe 
-pozostałe 

371.290,00 
315.130,00 
27.160,00 

1.000,00 
28.000,00 

172.950,72 
146.438,67 
11.987,81 

307,60 
14.216,64 

46,58 
46,47 
44,14 
30,76 
50,78 

4 

-Stan środków pienięmych na 
koniec okresu sprawozdawczego 
-Stan na1etDości 
w tym: 
wymagalne 
-Stan zobowiązań 
w tym: wymagalne 

18.248,06 
30,00 

0,00 
1.592,13 

000 
StaD środków obrotowych Da 

kooiec okresu sprawozdawczego 
4.047,00 16.685,93 

D~J<::rOR·GLÓWNY~WY
Mioj&kloł 8 I ~Uu"'i ",g~rcj"jak
Alfna a 
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Maków Mazowiecki, dnia 30.08.2013 r. 
Załącznik Nr .... .. r1.:C ........... 

do Protokołu Nr d..K!Y...... , 	 . 
z dnia .f3ki.Yll:!),YIJ.t:i,JLl/J.,

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

1. 	 Informacja z przygotowania placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Maków Mazowiecki, do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. 

2. 	 Osiągnięcia sportowe uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2. 
3. 	 Informacje o wynikach z egzaminów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 

Kalendarz szkolny oraz najważniejsze zmiany w roku 2013/2014. 
W tym roku wprowadzono w życie program "przedszkole za złotówkę ". Zgodnie 

z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, którą pod koniec czerwca 2013 podpisał 
Prezydent RP opłata za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin 
bezpłatnych od września 2013 r. wyniesie nie więcej niż 1 zł. Do tej pory jeśli dziecko 
przebywało w przedszkolu dłużej niż 5 godzin gminy obciążały rodziców opłatami, których 
wysokość same ustalaly.za obniżenie opłaty wnoszonej przez rodziców za dodatkowe 
godziny opieki, samorządy mają otrzymać dotację z budżetu państwa. 
Dotacja ma być przyznawana na każde dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat niezależnie od 
tego ile godzin przebywa ono w przedszkolu, oddziale przedszkolnym czy innej formie 
wychowania przedszkolnego. 
W okresie wrzesień - grudzień 2013 roku dotacja będzie wynosiła 414,00 zł na jedno 
dziecko, natomiast w roku 2014 będzie to już kwota roczna wynosząca 1242,00 zł. na 
jedno dziecko. 

• 
Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 przewiduje dwie dłuższe przerwy świąteczne 

w nauce: zimową (na Boże Narodzenie) od 23 do 31 grudnia oraz wiosenną 

(na Wielkanoc) od 17 do 22 kwietnia. Oprócz tego będą także dwutygodniowe ferie 
zimowe, które potrwają, w województwie mazowieckim, od 17 lutego do 2 marca 2014 r. 

Sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 1 kwietnia 2014 r. natomiast egzamin 
gimnazjalny odbędzie w dniach 23-25 kwietnia 2014r. 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki zajęcia 

rozpoczną się w dniu 2 wrzdnia 2013 r. a zakończą się 27 czerwca 2014 r. 

W roku 2013 zostało złożonych kilka wniosków celem pozyskania dodatkowych środków 
pozabudżetowych. 

Będzie realizowany Program Rządowy" Wyprawka Szkolna ", "Szkoła RÓ1Vnych Szans" oraz 
program " Pomoc Państwa w zakresie dożywiania ". Miasto Maków Mazowiecki korzysta 
z programu rządowego " Radosna szkoła "., który realizowany jest w szkolach podstawowych od 
3 lat. Dzięki temu programowi dzieci mają do dyspozycji przyj azne, kolorowe miejsca do zabawy 
oraz bezpieczne i nowoczesne place zabaw. Z prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, 
że w nowym roku szkolnym wzrośnie zarówno wysokość kwoty przeznaczonej na realizację 

programu, jak i liczba uczniów korzystających z jego efektów. W ramach programu " Radosna 
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szkoła" organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymziją wsparcie finansowe przeznaczone na: 
pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole - mogą stanowić je np. duże, miękkie klocki, ~ 

miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy 
lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości usprawniające koordynację wzrokowo
ruchową oraz sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki, 
kąciki tematyczne zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami), urządzenie szkolnego 
placu zabaw, dostosowanego do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych 
różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie oraz 
kolorowe huśtawki. W ramach programu można również wyposażać miejsca przeznaczone do 
odpoczynku albo indywidualnego rozwoju zainteresowań. Służyć temu może obszar sali, w którym 
znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i jednocześnie umożliwiające 

odpoczynek. 
Jest to kolejny rok wdrażania reformy w oświacie. 

Podstawowe jej kierunki to : 
upowszechnianie wychowania przedszkolnego, 
obniżenie wieku obowiązku szkolnego, 
zmiana ramowych planów nauczania i wdrożenie nowej podstawy programowej. 

1. 	 INFORMACJA Z PRZYGOTOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 
DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014. 

Od 2 września 2013 każdy 5-latek jest zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania 
przedszkolnego. Obowiązek ten w przypadku naszego Miasta będzie realizowany 
w przedszkolach nr 1, 2, 4 oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. 

Podzielenie obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich urodzonych w 2008 r. na dwa etapy 
(obowiązek od 2014 r. dla dzieci urodzonych w okresie styczeń-czerwiec, obowiązek od 2015 r. 
dla dzieci urodzonych w okresie lipiec -grudzień) nie wprowadza zmian w wychowaniu 
przedszkolnym. Zatem dziecko urodzone w listopadzie 2008 r. (obecny 5-latek) rozpocznie 
realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego we wrześniu 2013 r., od września 2014 
r. może rozpocząć naukę w klasie I jeśli taka będzie decyzja rodziców. Jeśli rodzice nie 
zdecydują o edukacji szkolnej dziecka w wieku 6 lat, to będzie ono kontynuowało wychowanie 
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie 
wychowania przedszkolnego. Od 1 stycznia 2008 r. wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 
od 3-5 lat może być realizowane w innych formach wychowania przedszkolnego - zespołach 
wychowania przedszkolnego lub punktach przedszkolnych. Inne formy wychowania 
przedszkolnego uzupełniają sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych i mogą być 
tworzone w przypadkach, gdy jest to uzasadnione warunkami demograficznymi i geograficznymi. 
Podstawowym kryterium odróżniającym obie formy jest częstotliwość prowadzonych zajęć. W 
zespole wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone w niektóre dni tygodnia, 
natomiast w punkcie - we wszystkie dni robocze. Dzienny wymiar godzin zajęć wychowania 
przedszkolnego ustala organ prowadzący z zachowaniem zasady minimalnego wymiaru 
przeznaczonego na realizację podstawy programowej (co najmniej 3 godziny). 

W okresie przejściowym obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
innych ustaw , tj. w latach szkolnych 2009/2010 - 2013/2014 tylko na wniosek rodziców 
obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku szkolnym ukończy 6 lat. 
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Ze względu na znikome zainteresowanie rodziców wcześniejszym posyłaniem dzieci do klasy 1 
szkoły podstawowej nastąpi kumulacja dzieci i z dniem 2 września 2013 w zerówce spotkają się 
dwa roczniki, tj. dzieci 5-letnice i 6-letnie a następnie z dniem I września 2014 r. w klasach 1 
szkoły podstawowej rozpoczną naukę wspólnie dzieci dwóch roczników czyli 6-latki i 7-latki. 
Dzieci 7-letnie w roku szkolnym 2013/2014 bezwarunkowo realizują obowiązek szkolny. 

Od O1.05.2012 r. nauczyciele Zespołu Szkół Nr I i 2 prowadzą zajęcia wyrównawcze 
i rozwijające w ramach projektu" Szkoła Równych Szans - IV edycja bis" współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków EFS. Zajęcia te będą prowadzone do 31.03.2014 r. 

Zakres zajęć został określony przez dyrektorów szkół przed złożeniem wniosku i ogłoszeniem 
przetargu i obejmuje zajęcia wyrównawcze i rozwijające: korekcyjne, terapeutyczne, 
dziennikarskie, fotograficzne, psychologiczne, matematyczne, chemiczne, teatralne, muzyczne, 
język angielski, język niemiecki, sportowe, plastyczne itp. 
Szkoła Podstawowa nr 1 - 1827 godzin zajęć 
Publiczne Ginmaljum nr 1 - 1271 godzin zajęć 
Szkoła Podstawowa nr 2 - 2772 godzin zajęć 
Publiczne Gimnaljum nr 2 - 1153 godzin zajęć 

W ramach tego programu Zespoły Szkół mogą zakupić pomoce dydaktyczne i materiały 

biurowe, które służą do realizacji w/w zajęć. Oprócz zajęć mogą też być organizowane wycieczki 
krajoznawczo- przyrodnicze. 

W okresie wakacji 2013 roku odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli 
ubiegających się o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego i dyplomowanego: 
8 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela mianowanego 
5 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Liczba uczniów ogółem, które w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 do Zespołów Szkół Nr I i 
2 będą uczęszczały to: 1 229 uczniów (427 Zsl z oddziałem przedszk.)+ 802 (Zs2 z oddziałem 
przedkszolnym). W poprzednim roku szkolnym liczba ta wynosiła: 1254 wraz z oddziałami 
przedszkolnymi. 

Zespół Szkól nr 1 

W Zespole Szkół Nr I w roku szkolnym 2013/2014 oddział przedszkolny i klasy I będą 
miały następującą liczbę uczniów: 
Oddział Przedszkolny  28 dzieci 1 oddział 
Szkoła Podstawowa - kI. I 49 uczniów 2 - oddziały 

Publiczne Gimnazjum  kl. 1 35 uczniów 2- oddziały 

Oddział przedszkolny realizujący 5 godzinną podstawę programową został utworzony w roku 

szkolnym 2012/2013. 


W poprzednich latach do Zespołu Szkól Nr I uczęszczało ogółem : 

w roku szkolnym 2010/2011 444 uczniów, 

w roku szkolnym 2011/2012 418 uczniów, 

w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 404 uczniów+ 25 przedszkolaków do oddziału 

przedszkolnego łącznie 429 - było 21 oddziałów wraz z oddziałem przedszkolnym 


W roku szkolnym 20 13/2014 będzie uczęszczało 427 uczniów (/qcznie z oddzialem przedszkolnym) 

U"..orzonych zostanie 20 oddziałów wraz z oddziałem przedszkolnym 
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Nauczyciele ZS l według awansu zawodowego (stan na I września 2013) : 
- 2 nauczycieli kontraktowych 
-13 nauczycieli mianowanych 
- 23 nauczycieli dyplomowanych 

ZATRUDNIENIE (stan na l września 2012 r.) 

Nauczyciele [Pracownicy administracji 
Zespół Szkół Nr 1 i obslllgi 

2012/2013 
pełnozatrudnieni niepełnozatrudnie 

ni 
22 

14 
~zkoła Podstmvowa Nr 1 w tym l na urlopie 1 

zdrowotnym 

~wietlica wliczona w szkole 

J5 

Publiczne Gimnazjum Nr 1 
w/ym l na 

6 Imacierzyńskim i I na 
zdrowotnym 

Oddział Przedszkołny 1 

Razem 38 7 15 

ZATRUDNIENIE (stan na l września 2013 r.) 

Pracownicy administracji Nauczyciele 
i obsłllgi 

Zespół Szkół Nr 1 

pełnozatrudnieni niepelnozatrudnie 
ni 

2 administracja 
6obs/uga 

Szkoła Pot/stawowa Nr 1 21 I 3 stołówka 

Świetlica 2 

Publiczne Gimllazjum Nr 1 13 1 lobs/uga 

I(Nt/ział Przet/szkolny 1 

Razem 37 1 12 
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

wykonanych w okresie minionych wakacji 2013 r. 


• 	 wykonanie drogi dojazdowo-przciwpożarowej oraz chodnika wokół placu zabaw z kostki 
brukowej, 

• 	 cyklinowanie i pomalowanie lakierem parkietu w sali gimnastycznej oraz w sali lekcyjnej, 
pomalowanie ścian w jednej z sal lekcyjnych, 
malowanie sufitu i ścian korytarza, 

• 	 remont łazienek chłopców, 
• 	 remont w przebieralniach na zajęcia wychowania fizycznego (zbicie starego i położenie 

nowego tynku, przełożenie instalacji elektrycznej, malowanie sufitu 
oraz ścian), 


remont pomieszczenia przeznaczonego na archiwum szkolne, 

remont szatni szkolnych (uzupełnianie tynków, malowanie), 


• 	 wymiana szyby w drzwiach wejściowych oraz 4 szyb w sali gimnastycznej, 
• 	 malowanie części sali gimnastycznej, 

• 
• wymiana 4 punktów świetlnych , 


• 	 przegląd i częściowa wymiana rynien na budynku szkoły , 
• 	 wymiana spróchniałych i połamanych części altany, 
• 	 uzupełnienie połamanychfragmentów ogrodzenia mini boiska do piłki nożnej. 

Zespół Szkól nr 2 

W Zespole Szkół Nr 2 w roku szkolnym 2013/20 l4 oddział przedszkolny i klasy J będą miały 

następującą liczbę uczniów: 
Oddział Przedszkolny - 40 dzieci 2 oddziały 
Szkoła Podstawowa Nr 2 - kl. J 88 ucznrow 3- oddziały 

Publiczne Gimnazjum Nr 2- kI. J 82 uczniów 3- oddziały 

• 	 Oddział przedszkolny realizujący 5 godzinną podstawę programową został utworzony w roku 
szkolnym 20l2/20l3. 

W poprzednich latach do Zespołu Szkół Nr 2 uczęszczało ogółem: 


w roku szkolnym 20l0/2011 uczęszczało 798 uczniów, 

w roku szkolnym 20l1/2012 uczęszczało 801 uczniów, 

w roku szkolnym 2012/2013 uczęszcza 796 uczniów. - były 33 oddziały z oddziałem 

przedszkolnym 

W roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczało 802 uczniów - utworzonych zostanie 31 

oddziałów (w tym 2 oddziały przedszkolne) 
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ZATRUDNIENIE (stan na 1 września 20J2r.) 

Zespół Szkół 

Nr2 
201212013 

Pełno 

zatrudnieni 

Nauczyciele 

Niepełno-

zatrudnieni 

racownicy 
administracji 
obsługi 

Szkoła 

!Podstawowa Nr 2 

36 
z tego 

I naucz. na 
urlopie macierz. 
1 na bezpłatnym, 

I naucz 
. oddelegowany 
do Kuratorium 

Oświaty 

3 
Z tego 

l nauczyciel 
oddelegowany 

do ZNP 

14 

Publiczne 
Gimnazjum Nr 2 

20 3 3 

Oddział Przedszkolny 1 - I 

RAZEM 57 6 18 

ZATRUDNIENIE (stan na 1 września 2013r.) 

Nauczyciele 

Zespół 
Szkół Nr 2 
2013/2014 

Pełno 

zatrudnieni 
Niepełno-

zatrudnieni 

Pracownicy 
Pdministracji 
Ipbsługi 

Szkoła 
!podstawo 31 
waNr2 ~ tego 

l naucz. na urlopie 
bezpłatnym, 

I naucz .oddelegowany do 
Kuratorium Oświaty 

Świetlica 1 
Publiczne 

k;imnazju 19 
'mNr2 
Oddział 

Przedszk J 
olny 

RAZEM 52 

l 
nauczyciel oddelegowanay 

do ZNP 

2 administracja 
80bsluga 
5 stołówka 

I 

obsługa 

4 ~ obsluga 

-

5 

-
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NauclJlciele według awallsu zawodowego (stall lIa 1 wrześllia 2013): 
7 - nauczycieli kontraktowych 

11 - nauczycieli mianowanych 

39 - nauczycieli dyplomowanych 


ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 
w okresie milliollych wakacji 2013 roku 

l. Naprawa płytek na korytarzach - wydatkowano 501,80 zł brutto 
2. Naprawa podłogi - wydatkowano 40.000,00 zł 
3. Naprawa wentylacji mechanicznej - wydatkowano 14.760,00 zł 
4. Wymiana zaworów (110 szt.) wydatkowano 8545,79 zł 

• 5. Naprawa dachu, czyszczenie rynien, wymiana rur spustowych wydatkowano 5043,00 zł 

RAZEM KWOTA WYKONANYCH REMONTÓW BRUTTO: 72.850,59 

Inne prace: 
l. Naprawa obudowy na grzejnikach, wydatkowano 800 zł. 
2. Zakup artykułów przemysłowych do kuchni i stołówki wydatkowano 671,57 zł. 

3. Malowanie stołówki wraz zapleczem kuchennym. 
4. Silikonowanie okien. 
5. Naprawa ubytków w ścianach sal lekcyjnych i na korytarzach. 
6. Malowanie korytarzy na 1 i 11 piętrze oraz kilku sal lekcyjnych . 
7. Naprawa i montaż drzwi łazienkowych - 7 szt. 

•
8. Wymiana 3 ościeżnic. 

9. Uzupełnienie desek klozetowych . 
10. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej komputery: 
11. Zakup materiałów elektrycznych do sal lekcyjnych Wydatkowano 4908,00 zł. 
12. Zakup notebook-ów Lenovo (szt.17) wraz z akcesoriami i programem. 

RAZEM KWOTA BRUTTO ZA WYKONANE PRACE ok. 40000,00 zł. 

W miesiącu sierpniu 2013 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na 
budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkół Nr 2. Koszt budowy ww. boiska 
wyniesie ok. 350000zl. 
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PRZEDSZKOLA .- -

Liczba dzieci przyjętych do przedszkoli na rok 2013/2014 ogółem wynosi 366 przedszkolaków. 
Wszystkie dzieci są rozmieszczone w trzech placówkach przedszkolnych działających na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki w ilościjak poniżej: 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w roku szkolnym 2013/2014 będzie uczęszczało 126 
dzieci. 

ZATRUDN1ENIE (stan na I września 2012r. ) 

Nauczyciele PSI Pracownicy 
administracji 

Pracownicy obsługi
Pelnozatrudnieni niepelnozatrudnieni 

9 1 
( 1/22 etatu) 

1 
9 

w tym l os 
na zas. 

rehabilitac . 

ZATRUDNIENIE (stan na 1 września 2013r.) 

Nauczyciele PSI Pracownicy 
Pracownicy obsługi

administracjiPelnozatrudnieni niepelnozatrudnieni 

2 9 
8 w tym los. w tym l os1 

( 1/22 etatu) z PUP z PUP 
- prace int. - prace in!. 

W roku szkolnym 2013/2014 zatrudnienie nauczycieli wynosi - 9 nauczycieli. 

Nauc(,yciele według awansu zawodowego: 
2 nauczycieli kontraktowych 
5 nauczycieli mianowanych 
2 nauczycieli dyplomowanych 
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W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w okresie wakacji 2013 r. przeprowadzono następujące 
prace remontowe: 

; 

• 	 wymiana drzwi do sal- koszt: 7500,00 zł., 
• 	 malowanie dwóch sal zajęć oraz zaplecza kuchennego, malowanie pomieszczeń w piwnicy 

przedszkolnej, 
• 	 malowanie i konserwacja drewnianych urządzeń na placu zabaw koszt: 397,78 zł; 
• 	 zakup szafek na śpiwory- zalecenie Sanepidu - koszt: 1750,00 zł, 
• 	 zakup tablicy interaktywnej wraz ze sprzętem multimedialnym wspomagającym bazę 

dydaktyczną przedszkola - koszt: 7000,00 zł (finansowany z budżetu placówki przy 
współudziale kosztów poniesionych ze środków zgromadzonych z wpływów Rady Rodziców), 

• 	 naprawa obróbek blacharskich na dachu budynku przedszkolnego: 

częściowy demontaż poszycia dachu, 

demontaż systemu rynnowego, 

demontaż pokrycia gzymsu, 

montaż płyty OSB, 

montaż membrany dachowej, 

montaż pokrycia gzymsu, 

montaż systemu rynnowego i pasa nadrynnowego, montaż pokrycia dachowego. 


Ogółem wartość kosztorysowa robót: 14 760,00 zl brutto. 

Placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt: tablica interaktywna, projektor 

multimedialny i laptop. 


W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzono godziny pobytu dzieci w przedszkolu - 6.45 - 16.15. 

Przedszkole Samorządowe Nr 2 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 2 uczęszcza w roku szkolnym 2013/2014 ogółem 75 
dzieci. 
Ilość oddziałów: 

l - 3-4 latki 
11 - 5 latki 
IIl- 6latki 

ZATRUDNIENIE (stan /la 1 września 2012 r.) 

Nauczyciele PS 2 

pelnozatrudnielli niepelnozatrudnieni 

5 2 

Pracownicy Pracownicy 
administracji obslugi 

1 5 

.

I 
I 
I 
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ZATRUDNIENIE (stan I/a 1 września 2013r.) 

Nauczyciele PS 2 
Pracownicy 

administracji 
Pracownicy 

obsługipelnozatrudnieni niepełnozatrudnieni 

5 
l 

( 1/22 etatu) 
J 

5 
w tym 2 os.' prace 

intenvencyjne 
z tego losoba przebywa ni 
dlugotrwalym zwon.. lek. 

W roku szkolnym 2013/2014 zatrudnienie nauczycieli wynosiło - 6 nauczycieli. 

Nauc7JIciele według awal/su zawodowego: 
3 nauczycieli dyplomowanych 
2 nauczycieli mianowanych 
1 nauczycieli kontraktowych 

Zakres prac remontowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 

• zamontowanie daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku; 
• malowanie pomieszczeń kuchennych; 
• malowanie pomieszczeń sali gr. III; 
• malowanie pomieszczeń kancelarii przedszkolnej, 
• malowanie klatki schodowej i korytarza; 
• zakup i montaż zestawu interaktywnego w gr. III; 
• konserwacja zabawek ogrodowych umieszczonych na placu zabaw, 
• zakup tablicy interaktywnej i projektora. 

Środki finansowe przeznaczone na w/w remonty pochodzą z budżetu przedszkola. 

W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzono godziny pobytu dzieci w przedszkolu od 6.45 - 16.15. 

Przedszkole Samorządowe Nr 4 

Do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w roku szkolnym 2013/2014 uczęszczać będzie 
ogółem 165 dzieci. 

W roku szkolnym 2013/2014 w przedszkolu utworzonych jest 6 oddziałów: 
I 2,5 -3- latki 

II 4- latki 
1IJ 4 -latki 
1IJ 5 -latki 
IV 5 -latki 
V 5 - 6latki 
VI 6 -latki 
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ZATRUDNIENIE (stan na 31 sierpnia 2012 r.) 

Nauczyciele PS 4 

pelnozalrudnieni niepelnozalrudnieni 

Pracownicy 
administracji 

Pracownicy 
obsługi 

I 

11 
J 

( 1/22 etatu) 
J 9 

I .. -

ZATRUDNIENIE (stan na J września 2013r ) 

Nauczycie/e PS 4 
Pracownicy Pracownicy 

pe/nozalrudnieni niepelnozalrudnieni administracji obsługi 

, 
10 

1 
( 2/22 etatu) 

J 9 

W roku sźkolnym 2013/2014 zatrudnienie nauczycieli wynosiło -11 nauczycieli. 

Nauczyciele według awansu zawodowego: 
4 nauczycieli dyplomowanych 

3 nauczycieli mianowanych 

4 nauczycieli kontraktowych 


Zakres prac remontowych: 
• 	 pomalowano pomieszczenia kuchenne i przyległe magazynki 
• 	 przeprowadzono konserwację oraz wymianę niektórych elementów spośród urządzeń 

ustawionych na placu zabaw, 
• 	 zaplanowana wcześniej wymiana siatki ogrodzenia od strony ulicy Rickovera będzie 

wykonana w późniejszym terminie, w miarę posiadanych środków finansowych, 
• 	 zakupiono wyposażenie: 


taboret gazowy - koszt: 1300, 00 zł; 


leżaki - koszt: 2100,00 zł, 


laptop - koszt: 1700,00 zł. 


W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzono godziny pobytu dzieci w przedszkolu - 6.30 -16.30 

DYr~\~R II 

Stanislu~~\'lrdkl 



2. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 ORAZ ZESPOŁU 
SZKÓŁ NR 2. 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR l W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

11 miejsce - piłka nożna dziewcząt 

1 miejsce - piłka koszykowa dziewcząt 

IV miejsce - piłka koszykowa chłopców 

11 miejsce - piłka siatkowa dziewcząt 

11 miejsce - piłka ręczna dziewcząt 

11 miejsce - czwórbój LA dziewczęta 

IV miejsce - czwórbój LA chłopcy 

OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE PIŁKI NOŻNEJDZIEWCZĄT SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR l 

V miejsce - Warszawa 

V miejsce - Maków Mazowiecki 

V miejsce - Olsztynek 

V miejsce - Warszawa 

12 



PUBLICZNE GIMNAZJUM NR I W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

DZIEWCZĘTA 

• 

I miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Gimnazjalnej w piłce nożnej w Makowie Maz. 

II miejsce - Międzypowiatowe Mistrzostwa w piłce nożnej w Ostrolęce 

I miejsce - Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt pod patronatem Starosty Powiatu 

Makowskiego 

V miejsce - Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt w Warszawie 

11 miejsce - Międzypowiatowe Mistrzostwa Halowej Pilce Nożnej w Chorzelach 

I miejsce - I runda eliminacyjna Turnieju Piłki Nożnej Coca - Cola Cup 

1 miejsce - II runda eliminacyjna Turnieju Piłki Nożnej Coca - Cola Cup 

I miejsce - /II runda eliminacyjna Turnieju Piłki Nożnej Coca - Cola Cup 

III miejsce - Finał Wojewódzki Turnieju Piłki Nożnej Coca - Cola Cup 2013 w Warszawie 

II miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Gimnazjalnej w piłce koszykowej w Makowie 

Mazowieckim 

II miejsce - Indywidualne Biegi Przelajowe w Suchym Aleksandra Peplowska 

I miejsce - Aleksandra Peplowska w Memorialowym Biegu Ulicznym im. Żolnierzy Armii 

Krajowej w Makowie Mazowieckim 

STYCZEŃ - CZER WIEC 2012 

I miejsce - Powiatowe Igrzyska Młodzieży Gimnazjałnej wpiłce koszykowej w Makowie Maz. 

V miejsce - Międzypowiatowe Mistrzostwa w piłce koszykowej w Ostrolęce 

1 miejsce drużynowo - IX Przełajowe Biegi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku 

I miejsce - "Bieg ku czci Jana Pawia II" w Karniewie Lena Żychowska, III miejsce Aleksandra 

Peplowska 

Powiatowe Igrzyska Młodzieży W LA w Makowie Mazowieckim 


I miejsce - bieg na 800 m 


I miejsce - bieg na 600 m 


/II miejsce - sztafeta olimpijska 


11 miejsce - Międzypowiatowe Biegi Przelajowe w Ostrołęce Lena Żychowska i awans do Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej Sochaczew 

CHŁOPCY 

J. 	 Powiatowa Gimnazjada w biegach przełajowych 


II miejsce - Dariusz Jabłoński 


/II miejsce - Kamil Łyszkowski 
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2. 	 Powiatowa Gimnazjada w piłce koszykowej - I miejsce 

3. 	 Powiatowa Gimnazjada w piłce siatkowej - III miejsce ,

4. 	 IV Memoriałowy bieg uliczny im. Żołnierzy Armii Krajowej 

I miejsce - Dariusz Jabłoński 

II miejsce - Kamil Łyszkowski 

5. 	 Powiatowa Gimnazjada w Lekkoatletyce 

Skok w dal 

I miejsce - Sebastian Kosak 

Pchnięcie kułą 

III miejsce - Maciej Brdękiewicz 

6. 	 Powiatowa Gimnazjada w pilce siatkowej plażowej - II miejsce - Sebastian Kosak, Maciej 

Brdękiewicz. 

14 



PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
.. .--; 

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 


I miejsce -piłka nożna chłopców (wrzesień 2012 i marzec 20i3) 


I miejsce piłka koszykowa chłopców (grudzień 2012 i marzec 2013) 


II miejsce - piłka koszykowa dziewcząt (grudzień 2012 i marzec 20i3) 


PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

POWIATOWE iGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 


I miejsce - piłka nożna chłopców (wrzesień 2012) 


• 	 III miejsce - piłka nożna chłopców (wrzesień 2012) 


V miejsce- piłka nożna dziewcząt (wrzesień 2012) 


I miejsce -piłka koszykowa chłopców (grudzień 2012) 


II miejsce - piłka koszykowa dziewcząt (grudzień 2012 


III miejsce - piłka ręczna chłopców (marzec 2013) 


I miejsce - pika ręczna dziewcząt (kwiecień 20i3) 


POWiATOWE IGRZYSKA MŁODZiEŻY SZKOLNEJ W HALOWEJ P1ŁCE NOŻNEJO PUCHAR 

STAROSTY 

i miejsce - piłka nożna chłopców (luty 2013) 

MISTRZOSTWA MIĘDZYPOWIATOWE W HALOWEJ PiŁCE NOŻNEJ 


II miejsce- piłka nożna chłopców (marzec 2013) 
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Wyniki ze sprawdzianu Szkoły Podstawowej Nr l w Makowie 
Mazowieckim 

Szkoła Gmina powiat 

Średni 
wynik 

19,16 20,40 21,44 
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e Z'wYNiif~hłłLłcZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W MAKOWI E MAZOWIECKIM 
.~ Ol:: z~XM'tNu GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 201212013 

N ł~ ' . ;\1 ",, ;(\ 1;)~ ~~ i.(n\4\4857 

Zakres Procentowe wyniki 

Klasa A KIasaB Szkola Gmina Powiat województwo 

JĘZYK pllI .':1(1
-( 
Z (max 32 :'8.9% 71,(jtY'u 6=,6;;. 61.2(% 6tl.-ł tVI' ()4.-ł o/ll 
N ;u;1'I2013 U 
;.. ~ZYK POI .<;KIr,.. 

60% 62% 61%'" 32 pkl.)-Z 11.C';7.A.MfN ,iXI 2012 

~ H1STORIAWOS 
;;> (max 33 pkl.) 5S.9'Vo 611.~% 59.6%.1 5-ł,()1y' , 5-'.5%, 51),9 cyu = KWIECIEŃ 2013-U 

o<fl u,,, ,UIUA WOS r.r 
N (max pkl.) ,.
U ""'7 Al\łfN :.. II XI 2012 ,. 

MATEMATYKA 
(max 29 pkl.) -ł6 o/t, -ł5.(j(Yt, -ł5.S c yo -ł-l.() "t~l H.J% 50.')~~1 

~~ 
KWIECIEŃ 2013 
MATEMATYKA 

(max 29 pkl.) 37% 39% 38% -
ł;~~ EGZAMIN PRÓBNY Xl 2012 
~ -( . "r I"JU.I . 

' ~ (max 28 53.2°/', 5R.7% 55.HI X. 51~ .6%, 55.7'% 6 t °lt) 
r,.. ...... ri2013 
~ .. "lrKLI 

(max 28 pkl.) 43,5% 41,5% 42,5% -
, ~ "" PRÓBNY XI 2012 

JĘZYK ANGIELSKI 
poziom podstawowy łj (i. (, ~l 67.WYo 7-ł 'Y'u (,1 1.l ()/~ 57. l o/" 66,G°;', 

(max 40 
12013 

JĘ~ ' ,<;KI 
poziom podstawowy -

(mu 40 pkt) 
1i'r''74-MlN' II XI 2012 

JĘZYK ANGIELSKI 
poziom rozszerzony 72,6% 48% 56,2% 40.3% 37,9% 48,5%

• (mu 40 

101 
.. ..L~ r." 

U 
pozIom rozszerzony 

IQ (mu 40 pkt)
O EGZAMIN PRÓBNY XI 2012 

§ JĘZYKROSYJSKI 
poziom podstawowy 72,6% 71,3% 72.2% 70,2% 69,50/0 64% 

r::; (max40 k!-J 
12013 

JĘ~ KU, U".... 
66,9% 70,97"10 68,9"10poziom podstawowy 

(mu!~pkl.) 
1i''''7'~ ,I XI 2012 

....L t'K KU:;U:;II.I . 

poziom rozszerzony 44,3% s.ł,8°/u 47,5% 46.1 % .42,2('/0 40,1% 
(max40 k!-J 

~I;::~ 
pozIom rozszenony 32,7% 40% 36,32% 

(max!~ pkl.) 
""'7 'l\łfN Ir' XI 2012 
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Wyniki ze sprawdzianu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim 

Szkoła Gmina Powiat 
,. 

, 
Sredni 
wynik 

20,89 20,40 2 1,44 
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., 
Wyniki egzaminu gimnazjalnego 


Publicznego Gimnazjum nr 2 w Makowie Mazowieckim 

Rok szkolny 2012/20] 3 


1)0 <1:zaminu gimnazjalnego przystąpilo 107 uczni"'w Publio.łlcgo Gimnazjum nr 
2 w MHkowie Mazowieckim 

Średnia lic:r.ba procen! dla szkoly i w oddzialach 

_. 

• 

-,-
TlII O 

, , 
arkusz c~ęść zakres lil A IIIB ,. IIIC Dl a I 

I 

szkoh J. 
standardowy humanistyczna j. IXll sk i 71,3 53.5 52,4 60 .G 594 \. ~(

• - -
51.1 !

C-I 
I hi storia 51.7 50.7 55,4 5~.2 

I 

~ i wos I- - -
~7J! mate matyc7..l1o- matematyKa 48,9 45Ł 40.8 4 1. 0--- ---

przyrodnicza .. J:l.:Q:z ' I'. 58.4 59.0 5 1.6 59,2 57.0 - ---; 
.I ;;zyki obce j.a - poclsl. 64,7 56,7 42,8 59.3 55.8 \,. ' 

j.a. - roz. 45,2 31 ,4 23,2 42.5 35.5 I 
-- -I 

J.mem.- -~- -- 73.7 89,0 23,0 70.3 I 
podst 1 

j.niem.-roz. - - --- 46,7 71,5 28.0 . ~ 
j .roS. -pods!. 81,9 54.3 64.2 60A 67.8 i 

j.ros.-roz. 67,4 27.7 43.2 22.8 44.3 I /~ -

,aJkusz część zakres lIlB 

Ola ucznia humanistyczna j. polski 59,0 
niedosłyszącego 

r
matematyczno· 
przyrodn icza 

historia I 

wos 
36,0 

matematyka 
-

24,0 

'p.przyr. 25.0 

j.ang.-podst 53,0 

j.ang. -foz ~ 

!9 


http:lic:r.ba


--- -

, 
r 

I'or()wn:l/lic wy ników egzaminu szkoly z wynika mi w gminie. powicei(' 
i województwie ( w procentach) 

r:-Arkusz standardo"',, 
t 
I 
Czc;ść j.polsk i 
humanis!. 

I 
I ' . . -lt stona 1 WOS 

ICz,ść Matematyka 
, mat.
Ipll.yr. p.p"'lOy rodnicze 

IJez: ki j.ang. · pod , ! 
obce 

j .ang. · roz 

,i .niem.·pods! 

I 
j .niem.-rez 

I j .ras.-podst 

I j.ros.raz.

L_. 

\\'oi. 
64.4 

59.9-

50,9 

6 1.0 

-
66.6 

48.5 

57.3 

49.8 

64.0 

40. 1 

Powiat Gm in a l' ~ ~ sta ni ;;-- I 

16 1.2 
I· 1 

60.4 59 A 1 5 
l 

- - - --- -:-
54,5 54.6 52." 4 

44 ,3 44,6 44 .1 4 

55,7 56.6 57.0 5 
\ 

- --8 - - -
57.1 60.1 ) ) . 4 

,. 
37,9 40.3 35.5 . ---

75. 1 70.:; 70.3 7 

---
51.8 5 1.8 51.8 

..~ 
W. 5 70. 2 67.R 

.-1--:-- -'42.2 46,1 44.3 .---

IU niedos1ysUlCY 

r część h~;Ulj ~!. '

Część 

matematyczno
przyrodnicza 

I Woj IPowiat IG mina I P G 2 

j.polski 

hi storia i wos 

Matematyka 

przedmioty 
przyrodnicze 

j .ang. 
-podst 

-
60.9 l 
55.6 

44 ,8 

49.1 

7 1,6 

-
59.0 

36,0 

24 ,0 

25,0 

53,0 

59,0 

36,0 

24 ,0 

25.0 

53,0 

59.0 
-

36!O 

"4.0 

15.0 

53.0 ~ 
I 

j . ang.-roz. 49,6 28,0 28,0 28.0 I
I I 
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) INFORMACJA Z REALIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO W 2013 ROKU Załącznik Nr ... ).AL...... ..... 

do Protokołu Nr X.J'J./ .v.. .... . 

z dnia fQ ./Jilt.{V/L2 ..,20./Jr. 
Związek Harcerstwa Polskiego· Miasto Maków Mazowiecki przyznało Hufcowi dotację w 
kwocie 10.000,00 zł na realizację programu profilaktycznego w czasie wypoczynku 
letniego. W ramach dotacji w okresie od 01.07.2013 r. do 14.07.2013 r. 48 uczniów i 
młodzieży w wieku 8-18 lat przebywało na obozie harcerskim w Białogórze w 
województwie Pomorskim. Nad ich bezpieczeństwem czuwało 5 opiekunów
instruktorów. Przyznana dotacja stanowi 26%kosztów obozu. Pozostałe koszty obozu 
pokryto ze środków ZHP i wpłat uczestników. 

W trakcie wypoczynku letniego realizowane były programY.._.. profilaktyki 
ąntynarkotykowej i ąo.tya l koholowej: 

1) "Dlaczego młodzi ludzie sięgają po środki zmieniające świadomość" 
2) "Alkoholizm- czyli uzależnienie od alkoholu" 
3) "Podstawowa natura działania ETOH (usypiacz i znieczulacz)" 
4) "Od tego się zaczyna" 
5) "Uzależnienia zagrażają całej rodzinie" 
6) "Jak rodzina może sobie pomóc" 
Odbywały się quizy i konkursy z nagrodami o tematyce antynarkotykowej 
antyalkoholowej oraz ogniska. 

W trakcie wypoczynku letniego realizowano także program ZHP. 
Podczas obozu szkoleniowo·wypoczynkowego uczestnicy zdobywali przeszkolenie z 
zakresu bezpieczeństwa na obozie, podstawową wiedzę z zakresu organizacji, historii, 
struktury i zasad działania drużyn harcerskich, pracy w zastępach i drużynach . Uczono się 
piosenek harcerskich i obozowych oraz gry na gitarze. Organizowano ogniska 
programowe oraz świeczkowiska. Młodzież zapoznano z programem profilaktycznym: " 
Nie piję, nie palę". W programie obozu znalazły się również takie atrakcje jak: Festiwal 
Pioseneki Harcerskiej i Obozowej, chrzest obozowy, ogniska, dyskoteki, Obozowa 
Olimpiada Sportowa, Turnieje drużyn (piłka nożna, siatkówka), zaprawy poranne i gry 
terenowe, zwiady środowiskowe, nauka pływania i jazdy konnej, wykonywanie prac· 
rysunki tematyczne· quizy, gry i zabawy, 

Uczestnicy obozu zwiedzili m.in. Łebę, Gdańsk, Sea Park w którym oglądali tresurę 
fok, Delfinarium· Oceanarium oraz Dom odwrócony "do góry nogami". 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, w dniach od 15.07.2013 r. 
do 25. 07. 2013 r. , zorganizował 1Q·dniowy wyjazd na Mazury do miejscowości Lidzbark 
Welski, dla piętnaściorga dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej 
funkcjonującej przy Ośrodku. Wyjazd był nagrodą dla dzieci, które systematycznie 
przy'chodziły do Świetlicy oraz osiągnęły dobre wyniki w nauce. Podczas pobytu dzieci 
pływały na rowerach wodnych, jeździły na quadach oraz rowerach miejskich, 
Organizowane były wycieczki krajoznawcze, grille, ogniska i dyskoteki oraz wyjście do 
parku linowego. 
W dniach 05.08 .2013 r. - 16.08.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 
stacjonarny turnus letni w którym uczestniczyło dziesięcioro dzieci. Organizowane były 
gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy kulinarne, oraz gry sportowe na boisku 
"Orlik". W dniu 13.08.2013 r. odbyła się wycieczka do Zoo w Płocku. Wstęp był bezpłatny 
a przejazd był finansowany przez Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. Dzieciom 



• • 

- . 

22.08.2013 r. zorganizowano również wycieczkę do Parku Jurajskiego znajdującego się 
koło Białegostoku. Cały wyjazd sfinansowany był przez makowskich sponsorów. 

• 

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim w dniu 11.07.2013 r. w sali kinowej 
zorganizował maraton filmowy w którym uczestniczyło 250 osób. Od 
10 .07.2013 r. do 18.07.2013 r. na placu zabaw odbył się cykl zabaw, gier oraz animacji dla 
najmłodszych pod nazwą "Wesołe Wakacje" w którym uczestniczyło 40 osób. Dnia 
19.07.2013 r. oraz 02.08.2013 r. w sali kinowej odbyły się noce filmowe dla młodzieży w 
których uczestniczyło się łącznie 320 osób. Na boisku "Orlik" Miejski Dom Kultury w 
Makowie Mazowieckim zorganizował w dniach od 23.07.2013 r. do 25.07.2013 r. zabawy 
sprawnościowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży pod nazwą "Jestem sportowcem" w 
których udział wzięło 25 osób. Na plaży nad Zalewem Miejskim w dniu 28.07.2013 r. 80 
osób wzięło udział w turnieju piłki plażowej. W stacjonarnych zajęciach z hip hopu oraz 
break dance pod nazwą "Jestem tancerzem" które odbywały się od 30.07.2013 r. do 
02.08.2013 r. w sali Makowskiego Domu Kultury udział wzięło 15 osób. W dniu 31.08.2013 
r. zorganizowana została wycieczka do warszawskiego Zoo w której uczestniczyło 45 
osób. W dniu 25.08.2013 r. na Rynku Miejskim zrealizowany został projekt literacko
muzyczny pt. "Ławeczka Tuwima". 

Miejski Klub Sportowy "Makowianka" w dniach od 19.07.2013 r. do 28.07.2013 r. 
zorganizował dla drużyny trampkarzy U-15, która awansowała do Mazowieckiej Ligii 
Trampkarzy wyjazd na obóz sportowo- rekreacyjny do Augustowa, w którym 
uczestniczyło 16 zawodników. Dwa razy dziennie odbywały się zajęcia a w wolnym czasie 
młodzież zwiedzała miasto oraz uczyła się jazdy na nartach wodnych. Obóz 
zorganizowany był przy pomocy finansowej rodziców, klubu oraz sponsorów. Z 
pozostałymi drużynami prowadzone były przez cały okres wakacji zajęcia treningowe, na 
sportowych obiektach miejskich, które odbywały się trzy razy w tygodniu. Uczestniczyło 
w nich średnio 75 piłkarzy. 

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim wraz z Komendą Powiatową Policji, Komendą 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Pułtusku w 
niedzielę 30 czerwca br. nad zalewem w Makowie Mazowieckim zorganizował doroczny 
piknik rodzinny. Celem tej imprezy sportowo- edukacyjnej była poprawa stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wypoczynku letniego. Tegoroczne 
przedsięwzięcie odbyło się pod hasłem : "Bezpieczne wakacje". Zorganizowano wiele 
atrakcji, m.in. : pokaz ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, pogadanki na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą, gry i 
zabawy z nagrodami dla dzieci, ścianę wspinaczkową, przejażdżki łodzią motorową oraz 
skuterami wodnymi. 
W okresie od 29.06.2013 r. do 16.08.2013 r. zorganizowane zostało kąpielisko- miejsce 
wykorzystywane do kąpieli nad Zalewem Miejskim, gdzie nad bezpieczeństwem 

kąpiących się w godzinach 11 00
_ 1800 czuwali ratownicy WOPR. 

Pułtuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ramach umowy zawartej z 
Urzędem Miejskim w Makowie Mazowieckim prowadziło bezpłatną naukę pływania i 



udzielania pomocy przedmedycznej . Zajęcia odbywały się od 06.07.2013 r. do 28.08 .2013 
r. nad Zalewem Miejskim w Makowie Mazowieckim pod nadzorem wykwalifikowanych 
instruktorów i trenerów. Kurs zakończył się zdobyciem umiejętności "Już pływam". 
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