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ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam
na XXXV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w
dniu 17 października 2013 roku o godz. 1100 w budynku Urzędu Miejskiego
z porządkiem obrad:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
l. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z
realizacji przyjętych uchwał.
4. Zapytania i interpelacje Radnych .
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa wart. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok".
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków
Mazowiecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków
Mazowiecki - sektor C.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
10.Podjęcie
uchwały
zmieniającej
uchwałę
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki.
11.Podjęcie

uchwały

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019 .
12.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta
Maków Mazowiecki na 2013 rok .

13.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków

Mazowiecki.
14.0dpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych .
lS.Zapytania i wolne wnioski.
16.Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej .

Miejskiej

Wald

06-200 Maków Mazowiecki. ul. Moniuszki 6. tel. 2917 1-71-002 wew. 7 1- 42- 129. fax 2917 1-71-507

Protokół

z XXXV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 17 października 2013 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego

Uczestnicy obrad XXXV sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które
stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 11 00 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.
Ustawowy skład Rady 15 radnych.
Obecnych na sesji było 14 radnych.
Przewodniczący

moc

RM

stwierdził

Nieobecni;

radny Krzysztof Rutkowski.

quorum, podejmowane

uchwały

decyzje

mają

prawną.

Obrady XXXV sesji trwały w czasie od godz. 11 00 do godz.

1330.

Ad pkt 1.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski

zapytał,

czy

są

uwagi do

porządku

obrad.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poprosił radę o zdjęcie z porządku obrad pkt
5 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki.
Wyjaśnił, że statut był wnikliwie analizowany na komisjach i wszyscy radni doszli
do wniosku, żeby jeszcze raz zebrała się Komisja Statutowa powołana tylko w
tym przedmiocie i przedyskutowała wniesione uwagi.
Przewodniczący
RM
Burmistrza Miasta.

Waldemar

Zabielski

poddał

pod

głosowanie

wniosek

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

został przyjęty.

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poprosił o wniesienie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa. Jest to odpowiedź na zaskarżenie, które wpłynęło z biura
Radcy Prawnego reprezentującego przedsiębiorstwo Błysk. Poinformował, że
przed sesją odbyło się posiedzenie Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej, na
której została podjęta decyzja, aby wnieść ten punkt do porządku obrad tej sesji.
Przewodniczący

pod

głosowanie.

RM Waldemar Zabielski wniesiony przez siebie wniosek

poddał

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

został przyjęty.

Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski

odczytał porządek

obrad po zmianach .

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad .
1. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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 przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa wart. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 rok".
6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków
Mazowiecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków
Mazowiecki - sektor C.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
9. Podjęcie
uchwały
zmieniającej
uchwałę
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki.

10.

Podjęcie

uchwały

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta
Maków Mazowiecki na 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków
Mazowiecki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa .
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XXXV 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
był

do

wglądu

RM Waldemar Zabielski
w Biurze Rady.

poinformował, że protokół

z XXXIV sesji

Wiceprzewodniczący
Przewodniczącego RM,

Jerzy
Dąbrowski
zwrócił
się
z
zapytaniem
do
czy radny może się zapoznać z protokołem, który jest
przygotowany do wglądu w formie elektronicznej i czy to jest jawny dokument
czy tajny.
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Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski odpowiedział, że z protokołem tak, ale
poprosił mecenasa Jacka Nieściora o wykładnię prawną, czy przed podpisaniem
protokół może być w ten sposób udostępniony.
Mecenas Jacek Nieścior odpowiedział, że przed podpisaniem protokół jest jawny i
podlega ustawie o dostępie do informacji publicznej. Nawet, jeśli protokół nie
zostanie przegłosowany, to też każdy mieszkaniec Makowa Mazowieckiego ma
prawo do zapoznania się z nim . Jeśli jest możliwość przesłania tego protokołu w
formie elektronicznej to nie ma przeciwwskazań.
Radny Marek Jaroszewski powiedział, że wielokrotnie była taka sytuacja, iż prosił
Przewodniczącego RM o to, żeby został mu udostępniony protokół drogą
elektroniczną. Dlatego, że jest to najprostsza forma przekazu. Podziękował radcy
prawnemu, że wszystkim uświadomił, iż jest taka możliwość.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wyjaśnił, iż dotychczasowa wykładnia
prawna, którą przedstawiał mecenas Tomasz Wadyński była taka, że przed
podpisaniem nie jest to dokument jawny. Dlatego do tej pory protokoły były do
wglądu w Biurze Rady, ale nieprzesyłane drogą elektroniczną. Dodał, iż przed
sesją podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Biura Rady, który
przedstawił prośbę radnego Marka Jaroszewskiego wyraził zgodę na przesłanie
protokołu pomimo tego, że dopiero dzisiaj okazało się, iż jest to w pełni słuszne.
Zapytał, czy radny otrzymał protokół.

Radny Marek Jaroszewski wyjaśnił, iż nie otrzymał, ponieważ pracownik Biura
Rady powiedział, że jednak nie może tego dokumentu udostępnić w ten sposób.
Przewodniczący

wykładnia

RM Waldemar Zabielski odpowiedział, że teraz jest już jasna
prawa i każdy radny może poprosić o przesłanie protokołu drogą

elektronicz ną·
Przewodniczący

•

RM Waldemar Zabielski

Uwag nie było, wobec czego
sesji poddał pod głosowanie:
za - 14

głosów,

Protokół

zapytał,

Przewodniczący

przeciw - O głosów,

czy

RM

wstrzymało się

są

uwagi do

protokołu.

przyjęcie protokołów

z XXXIV

- O głosów .

z XXXIV sesji został przyjęty.

Ad pkt 3.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między
sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią
załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt 4 .
Zapytania i interpelacje Radnych.
Wiceprzewodniczący

Jerzy Dąbrowski odnośnie wypowiedzi Burmistrza Miasta w
sprawie budowy kolektora ciepłowniczego dopytał się, czy dobrze zrozumiał, i ż w
przys z łym tygodniu rozpocz ną si ę prace.
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Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że Prezes Jacek Żebrowski
powie, na jakim etapie jest finalizacja materiałów, ponieważ to są specyficzne
materiały i trzeba czekać na ich dostawę .
Prezes MPUK Jacek Żebrowski wyjaśnił, że budowa ruszy z chwilą otrzymania od
inwestora prawomocnego pozwolenia na budowę, a materiały zostały już
zamówione i zostaną dostarczone w najbliższych dniach.
Jaroszewski powiedział, że wielokrotnie zwracał się do
RM w sprawie dostarczania materiałów na sesję. Wiadomo, że
jest określony termin pięciu dni, ale to jest pewne nieporozumienie, że w piątek
do godziny 15 00 nie dostaje żadnych informacji o posiedzeniu komisji, która ma
się odbyć w poniedziałek. W związku z powyższym poprosił o usprawiedliwienie
jego nieobecności na Komisji Polityki Regionalnej. Przypomniał, że ostatnio
próbował zadać kilka pytań w punkcie obrad - Zapytania i wolne wnioski, ale nie
uzyskał odpowiedzi od Burmistrza Miasta, dlatego, że te pytania trafiły do
niewłaściwego adresata. W związku z tym w punkcie - Zapytania i interpelacje
Radnych, jeszcze raz przypomina sprawy, które wtedy poruszył, czyli przejście
przy ZS Nr 2 i stare drzewa nad rzeką Orzyc. Zapytał również jak wygląda
sprawa nowej spółki ciepłowniczej.
Radny

Marek

Przewodniczącego

Ad pkt 5.
Podjęcie uchwały

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014
rok".
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powiedział, że na Komisji Oświaty była już
mowa o tym, że w § 12 w ust 3 jest zapis "budżet podlega konsultacjom", bo na
dzień przesłania materiałów konsultacje były w trakcie. W związku z tym, że
teraz jest już po konsultacjach proponuje, aby zapis brzmiał "budżet podlegał
konsultacjom" oraz żeby dodać jeszcze jedno zdanie "Uwag do programu nie
wniesiono" .
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem do mecenasa,
czym skutkuje zmiana zapisu - podlega na - podlegał.

Mecenas Jacek Nieścior odpowiedział, że zostawiłby zapis - podlega. Uchwalany
jest program, są tu ustalone zasady, jest przyjęte, że program podlega
konsultacjom i nie zmieniałby już tego zapisu.
Burmistrz miasta Janusz Jankowski

wycofał swoją poprawkę .

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść prOjektu uchwały w
sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXXV/229/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok", która stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 6.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków
Mazowiecki.

Przewodniczący

Komisji Oświaty Andrzej Bronowicz powiedział, że ta uchwała
dotyczy Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
czyli stypendiów szkolnych i zasiłku szkolnego.
Poprzednia uchwała była
podejmowana w 2005 roku. W tej chwili jest ona już nieaktualna, ponieważ jest
niezgodna z nowymi przepisami, bo zmianie uległy kryteria dochodu do celu
pomocy społecznej jak również zmieniła się kwota zasiłku rodzinnego, określona
zarządzeniem Prezesa rady Ministrów. W związku z tym należy teraz podjąć taką
uchwałę, aby Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mógł przyznawać te środki.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
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 XXXV/230/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Maków Mazowiecki, która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad pkt 7.
Podjęcie uchwały

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C.
Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C.
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"
Nr XXXV/231/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C, która stanowi załącznik nr
6 do protokołu .
podjęła Uchwałę
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Ad pkt 8.
Podjęcie uchwały

w sprawie
Paweł

zaciągnięcia długoterminowego

wyjaśnił,

że

został

poproszony przez
Przewodniczącego Komisji Oświaty ( ... ) Andrzeja Bronowicza o przybliżenie
wszystkim informacji, na co jest zaciągany tren kredyt i na jakich warunkach.
Budżet miasta Makowa Mazowieckiego uchwalony w grudniu 2012 na rok 2013
zakładał deficyt budżetu w wysokości 3.701.000,00 złotych. Po zmianach w
uchwale budżetowej na 2013 rok, nad którą niedługo odbędzie się głosowanie
deficyt budżetu miasta zmniejszy się do kwoty 2.561.000,00 złotych. Zarówno w
pierwotnym budżecie jak i teraz wydatki, które nie znajdują pokrycia w
dochodach planowanych na 2013 rok, jak również dodatkowe spłaty kredytu z
2010 roku , a spłaty te przypadają na lata 2014 - 2015 i stanowią łączną kwotę
1.640.000,00 złotych zostaną pokryte tym kredytem. Zostanie on zaciągnięty w
banku wybranym w trybie przetargu nieograniczonego . Będzie spłacany w
okresie pięciu lat, czyli od 2014 roku do 2018 roku. Zabezpieczeniem kredytu
będzie weksel własny "in blanco". Spłata kredytu nastąpi z podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz z podatku i opłat lokalnych funkcjonujących na terenie
miasta. Wysokość kredytu wynosi 4.200.000,00 złotych.
Skarbnik

Miasta

Gutowski

kredytu.

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz zwrócił się z zapytaniem,
czy takie za dłużenie nie ograniczy możliwości miasta na wykonywanie różnych
zadań inwestycyjnych na przyszłe lata.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski odpowiedział, że do tej pory ustawa o finansach
publicznych pozwalała zadłużać się jednostkom samorządu terytorialnego do
wysokości 60% planowanych dochodów. Spłaty zobowiązań, czyli kredytów i
pożyczek nie powinny przekraczać 15 % planowanych dochodów. Dzisiaj te
wskaźniki dla Miasta Maków Mazowiecki kształtują się odpowiednio 20%,
20,21 %. Po zaciągnięciu tego kredytu i spłaty miasto będzie miało wskaźnik
zadłużenia 24% i 21 %, natomiast wskaźnik spłaty również mieści się w granicach
tych 15%. Ustawa o finansach publicznych zmieniona w 2010 roku, która weszła
w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku uchyla z dniem 31 grudnia 2013 roku te
wskaźniki i zastępuje je nowym wskaźnikiem z art. 243, który mówi, że dana
jednostka samorządu terytorialnego może zadłużać się i spłacać kredyty do
wysokości wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Tą nadwyżką jest różnica między
dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poprzednich trzech latach, czyli
wskaźnik zadłużenia dla roku 2014 będzie wyliczany z lat 2011 - 2013. Dlatego
też proponowana jest spłata kredytu z 2010 roku, która przypada na lata 2014 
2015, bo to pozwoli osiągnąć miastu jeszcze lepsze wskaźniki . Po tych
wyliczeniach wskaźnik wylicza lny miasta wynosi 10,35%, natomiast po
wykonaniu budżetu w 2013 roku wskaźnik będzie wynosił nie więcej niż 6,55%.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Przewodniczący RM Waldemar

Zabielski projekt
za - 14

głosów,

uchwały poddał

pod

przeciw - O głosów,

głosowanie:

wstrzymało się

- O głosów .

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXXV/232/2013 z dnia 17 pa ździe rnika 2013 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowego kredytu, która stanowi załącznik nr 7 do

6

protokołu.

Ad pkt 9.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie

z aciągnięcia długoterminowej

pożyczki.

Wiceprzewodniczący
zmieniającej

Rafał

Barański

przedstawił

treść

uchwały

projektu

uchwałę

Przewodniczący

głosów,

za - 14

RM

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie:
przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za"
podjęła Uchwałę Nr XXXV/233/2013 z dnia 17 października 2013 zmieniającą
uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, która stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt 10 .
Podjęcie

uchwały

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019.

Prognozie

Wiceprzewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski 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 - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 14 głosami "za"
Nr XXXV/234/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2013 - 2019, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
podjęła uchwałę

Ad pkt 11.
Podjęcie

uchwały

w sprawie dokonania zmian w uchwale
Maków Mazowiecki na 2013 rok.
Wiceprzewodniczący

Jerzy

Dąbrowski opuścił

budżetowej

Miasta

obrady.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański 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 - 13

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecno ś ci 13 radnych, 13 głosami " za"
podjęła uchwałę Nr XXXV/235/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok,
która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad pkt 12.
Podjęcie

uchwały

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków

Mazowiecki.
Wiceprzewodniczący

Jerzy Dąbrowski powrócił na obrady.

Radny Marek Jaroszewski poprosił o sprostowanie, ponieważ uzasadnienie jest
podpisane przez Przewodniczącego RM Waldemara Zabielskiego, a gazety
rozpisywały się o tym, że projekt uchwały przedstawił Klub Radnych PSl.
Zapytał, przez kogo ten wniosek został złożony.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski odpowiedział, że pod uzasadnieniem
uchwały zmieniającej wynagrodzenie Burmistrza Miasta zawsze podpisuje się
przewodniczący Rady Miejskiej .
Radny Marek Jaroszewski kontynuował, że w uzasadnieniu jest stwierdzenie
jest realizowany budżet miasta, na co wskazuje między innymi
wykonywanie dodatkowych zadań inwestycyjnych... ", a przecież
wiadomo, że budżet miasta ustala Rada Miejska z uwzględnieniem propozycji
Burmistrza Miasta. Co prawda były wprowadzone pewne nowelizacje, natomiast
realizacji tych zadań najbardziej pilnują sami mieszkańcy osiedla Grzanki jak
również mieszkańcy, którym zależy, aby był pobudowany ciepłociąg na ulicy
Pułaskiego. Następne stwierdzenia "Burmistrz posiada dobre rozeznanie w
zakresie potrzeb Miasta i jego mieszkańców ... ", a jak widać od paru miesięcy
mieszkańcy sami pilnują swoich spraw. Dalej jest napisane "Również w sposób
prawidłowy realizowany jest nadzór nad budżetem i zadaniami jednostek
organizacyjnych... " Zapytał jak wygląda ten nadzór skoro nie zostały wyciągnięte
konsekwencję w sprawie usterek w Hali Sportowej, gdzie koszt naprawy wynosił
120.000,000 złotych . Co Burmistrz Miasta zamierza zrobić z zakupionym
samochodem, którego wartość spadła o 550.000,00 złotych. Przypomniał, że w
uzasadnieniu do uchwały obniżającej wynagrodzenie Burmistrza Miasta były
argumenty, że jest trudna sytuacja miasta, brak zaufania, brak działań w
pozyskaniu środków zewnętrznych. Zwrócił się z zapytaniem, czy coś w tych
kwestiach się zmieniło. Powiedział, że wie, iż decyzja została już podjęta. Żałuje
tylko, że w momencie, kiedy było obniżane wynagrodzenie radni, którzy wystąpili
z projektem takiej uchwały bardzo zabiegali, aby ją poprzeć, natomiast teraz
jakby sami ją wprowadzili. Stwierdził, że nie zauważył tej poprawy u Burmistrza
Miasta. Przypomniał, że od trzech lat zabiegał w sprawie poszerzenia granic
miasta i pewnego rodzaju arogancją jest to, co zostało powiedziane w wywiadzie,
który udzielił Pan Burmistrz Kurierowi Makowskiemu. "Żeby to zmienić
musielibyśmy wchłonąć ziemię z innych gmin, a wiadomo, że jest to bardzo
trudne. Jak takie miasta mają się rozwijać - żali się Burmistrz". Została powołana
komisja w tej sprawie, która ani razu się nie spotkała. Więc czy wyrażanie w
gazecie takich opinii wiedząc, że w rzeczywistości jest inaczej nie jest swego
rodzaju obłudą. Oświadczył, że nie będzie brał udziału w tym "cyrku", bo inaczej
nie można tego nazwać i nie będzie go w momencie głosowania.
"Prawidłowo
podjęcie i

Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że po to jest populizm i demagogia, a Pan
Jaroszewski powinien wystąpić w roli sędziego i jednocześnie kata. Jego Klub
doszedł do wniosku, że przez rok czasu Burmistrz Miasta przy współpracy z
radnymi dokonał wiele i za to część mieszkańców Makowa Mazowieckiego
niezbałamucona przez radnego Jaroszewskiego obietnicami jest mu wdzięczna.
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Dodał, że radny Jaroszewski ciągle wypomina sprawę Hali Sportowej, która
jednak nadal stoi, a odszkodowanie po części zrekompensowało się obni ż oną
pensją rok temu. Poprosił, żeby w końcu zakończyło się sianie tego fermentu,
uświadamianie zaproszonych gości i wywieranie presji na radnych w sprawie
zamierzonej inwestycji odnośnie ciepła . Zapytał, czy radny Jaroszewski chce
elektrownie pobudować, a na jej czele stanąć, jako dyrektor. Czego wymaga
skoro sam świadomy jest tego, jaki jest budżet. Mieszkańcy chcieli 250.000,00
złotych i tyle dostali, a teraz chcą 600.000,00 złotych .
Przewodniczący

•

•

Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz powiedział, iż tak się
złożyło, że około rok temu, kiedy była podejmowana uchwała o obniżeniu
wynagrodzenia Burmistrza Miasta był w grupie kilku osób, które głosowały
przeciw . Uważali, że nie może być tak, że w Radzie Miejskiej zbierze się jakaś
większość i w sposób instrumentalny tą pensją manipuluje. Najpierw ją obniża, a
potem chce podnosić, co właśnie teraz ma miejsce. Stali na stanowisku, że
pensja Burmistrza Miasta musi być odpowiednia żeby delikatnie mówiąc nie
podlegał on wpływom. Dlatego też był w gronie tych kilku osób przeciwko
obniżeniu pensji Burmistrza Miasta. Traktowali to w ten sposób, że to nie jest
obniżenie pensji Burmistrzowi Miasta Januszowi Jankowskiemu tylko chodziło o
pensje Burmistrza Miasta. Kto poważny będzie chciał ewentualnie w przyszłości
przyjść, żeby w Makowie Mazowieckim sprawować władzę, jeżeli będzie wiedział,
że znowu może się zebrać większość, która zdeprecjonuje go pod względem
materialnym i prestiżowym . Oczywiście w tej chwili można zapytać, co przez ten
czas się takiego zdarzyło, aby w takim krótkim okresie ją podnosić . Czy w
sprawach ciepłownictwa powstał jakiś projekt, który dawałby szansę większej
części miasta na uzyskanie ciepła . Nie. Czy jest jakaś dbałość o centrum miasta,
Rynek, które są wizytówką tego miasta. Nie . Czy zmieniły się w sposób
zasadniczy relację pomiędzy Burmistrzem Miasta,a wszystkimi radnymi. Też nie.
Dodał, że nie obniżał pensji Burmistrzowi Miasta w związku z tym nie będzie
głosował za tym, aby te pensję podnosić, ewentualnie może się w tej sprawie
wstrzymać. Ta uchwała z jednej strony wydaje się dziecinna, a z drugiej jest
bardzo interesowna. Nie może być tak, że wykonuje się pewne zadania w
okręgach dla określonej
grupy radnych. Oczywiście mieszkańcy z tego
korzystają·

Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski przerwała mówcy i powiedział, że
przekracza on swoje kompetencje.
Wiceprzewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie
wynagrodzenia
dla
Burmistrza
Miasta
Maków
Mazowiecki.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za -9

głosów,

przeciw - 1

głos, wstrzymało się

- 2

głosy.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 9 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXXV/236/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Przewodniczący

RM
Waldemar
Zabielski
powiedział,
że
w z ględu
na
wprowadzeniem przed sesją do porządku obrad projektu uchwały w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa ogła sz a
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dwudzie stom inutową przerwę,

podczas której wszyscy radni będą mogli
uchwałą zap oznać. Przerwa trwała od godz. 12 30 do godz. 12 50 •

się tą

Ad pkt 13.
Podjęcie

uchwały

w sprawie odmowy

uwzględnienia

wezwania do

usunięcia

naruszenia prawa.
Wiceprzewodniczący

projektu uchwały w
sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie :
RM Jerzy

Dąbrowski przedstawił treść

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 1 głos.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXXV/237/2013 z dnia 17 października 2013 roku w sprawie
odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, która stanowi
załączn ik nr 12 do protokołu.

Ad pkt 14.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski powiedział, że regulamin wypłaty diety
za udział w sesjach i komisjach nie przewiduje usprawiedliwienia. Forma
usprawiedliwienia wynika ze Statutu Miasta . Dodał, że usprawiedliwia
nieobecność radnego Marka Jaroszewskiego na Komisji Polityki Regionalnej, ale
nie ma to odzwierciedlenia w potrąceniu kwoty.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odnośnie przejścia przy ZS Nr 2 powiedział,
że Pani Dyrektor szkoły jest przeciwna otworzeniu tego przejścia. Dodał, że
rozważane jest wykonanie w przyszłości parkingu na terenie obok z furtką do
szkoły, co umożliwi też przejście mieszkańcom od ulicy Pułaskiego do ulicy
Moniuszki. Jeśli chodzi o drzewa nad rzeką Orzyc to tak się składa, że rosną one
na terenie miasta, osób prywatnych i rzeki, za który odpowiada zarządca.
Niemniej jednak te topole trzeba usunąć, bo zagrażają bezpieczeństwu.
Rozmawiał już w tej sprawie z Panią Załęską, aby zajęła się tym tematem,
ponieważ należy ustalić, która działka jest w czyjej kompetencji i zastanowić się
czy będzie to robione razem czy każdy oddzielnie. Ewentualnie miasto będzie to
pilotowało. Odnośnie spółki to może powiedzieć tylko tyle, że jest uchwała, w
której nie ma terminu jej realizacji. Formalizowane są zapisy, co do jej organów,
czyli rady nadzorczej i zarządu. Szukane są odpowiednie kandydatury. Dodał, że
30 paźd Z iernika odbędzie się spotkanie ze wspólnikiem spółki JUMA, aby
porozmaw iać o spółce. Planuje też zorganizować spotkanie z radnymi na
początku listopada, aby jeszcze temat ciepła przedyskutować.
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Bożena Pawłowska wyjaśniła, że w tym roku
Miejski Dom Kultury obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia funkcjonowania i bycia
w tym środowisku oraz pracy z mieszkańcami. W związku z tym została
przygotowana oferta programowa na okoliczność obchodów tego jubileuszu.
Będzie to przegląd zespołów artystycznych działających przy Miejskim Domu
Kultury jak również gala jubileuszowa. Zaprosiła wszystkich obecnych do
uczestnictwa w tych uroczystościach.
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Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że zgodnie z art. 24 h ust.
12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest zobowiązany do
dnia 30 października każdego roku przedłożyć Radzie Miejskiej informację
odnośnie oświadczeń radnych za 2012 rok. Wszyscy radni w terminie złożyli
swoje oświadczenia majątkowe, które 15 maja w ilości czternastu sztuk zostały
przekazane do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim . Do tej pory nie
wpłynęła jeszcze żadna odpowiedź dotycząca ewentualnych nieprawidłowości.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski dodał, że oświadczenia majątkowe Burmistrza
Miasta i Przewodniczącego rady zostały przesłane do Wojewody, który po
dokonaniu analizy nie stwierdził nieprawidłowości. Oświadczenia majątkowe w
terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku do Burmistrz Miasta złożyli; Zastępca
Burmistrza Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz wszyscy kierownicy
miejskich jednostek organizacyjnych i pracownicy administracyjni wydający
decyzje z imieniu Burmistrza Miasta . Po przeanalizowaniu ich nie stwierdził
nieprawidłowości i w dniu 18 czerwca 2013 roku oświadczenia majątkowe w ilości
19 sztuk zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim.
Ad pkt 18.
Zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący

Rady Nadzorczej Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Zdzisław Sawicki
przypomniał, że poruszał kwestię skuterów na Zalewie i chciałby się dowiedzieć
jak przebiega postępowanie w tej sprawie o zakaz. Odnośnie tematu utworzenia
strefy płatnych parkingów w mieście zaproponował, aby Burmistrz Miasta ze
względu na brak wolnego czasu oddelegował kogoś do Mławy lub Ciechanowa,
kto zorientowałby się jak tam wygląda sytuacja z płatnymi parkingami. Obecnie
w mieście Maków Mazowiecki jest problem, aby zatrzymać się w Rynku na
przykład
na zakupy, ponieważ tam ciągle stoją te same samochody.
Zaproponował, żeby prawą cześć Rynku przeznaczyć na parking. Dzięki temu
będzie miejsce, aby postawić większą ilość samochodów, a miasto będzie miało z
tego zysk. Przypomniał, że na poprzedniej sesji było powiedziane, że miasto
prawdopodobnie będzie mogło dostać pieniądze na centralną kotłownię, ale
gazową. Powiedział, że szukał informacji na ten temat i okazuje się, iż cena
gigakalori w kotłowni gazowej w przybliżeniu wynosi 80,00 złotych, a cena
gigakalori z kotłowni węglowej w Makowie Mazowieckim około 50,00 złotych.
Czyli różnica wynosi 60%. Rozważając sytuację i chcąc ewentualnie uzyskać
jakieś dotacje należy zastanowić się nad wiązaną transakcją gazowo - węglową
lub węglową plus jakiś opał odnawialny, bo zwiększy to możliwość uzyskania tej
dotacji. Dodał, że z dzisiejszej dyskusji wynika, iż w szybkim tempie ma nastąpić
układanie linii ciepłowniczej. Zapytał, czy miasto uzyska od powiatu w
odpowiednim terminie zezwolenie, ponieważ mając doświadczenie ze spółdzielni
ma pewną wątpliwość. Poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczy podjęta uchwała w
dniu dzisiejszym w sprawie Błysku.
Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski powiedział, że odnośnie
miejsc parkingowych to była interpelacja radnego Marka Jaroszewskiego, który
uzyskał na nią odpowiedź. Jest to informacja jawna i poprosił, aby Pan Zdzisław
Sawicki zapoznała się z nią w Biurze Rady. Wyraził nadzieję, że rozwieje ona
wiele wątpliwości . Jeśli chodzi o centralną kotłownię gazową to było tak w
skrócie powiedziane, że ma być budowana, ponieważ te dyskusje się przeplatają.
Uzupełnił wypowiedź przedmówcy wyjaśniając, że podana przez niego kwota za

II

kilodżul

gazowych to jest to cena taryfowa, ale w przypadku gdzie są
kotłownie lokalne i nie ma przesyłu, natomiast gdyby doliczyć przesył to wtedy
gigadżul wynosi około 100,00 złotych. W Makowie Mazowieckim gigadżul z
kotłowni węglowej Spółki JUMA kosztuje ponad 30,00 złotych. Doliczają
pochodne i przesył faktycznie daje to kwotę 50,00 złotych. Co do budowy w
bieżącym roku sieci ciepłowniczej od Pułaskiego 2 o długości 150 metrów to sieć
będzie kończyć się za budynkiem 1 Maja 9. Po drodze będą wykonane cztery
przyłącza . Przypomniał, że taka decyzja była podjęta w połowie lipca, a na
kwestie formalne był sierpień i wrzesień. Dzisiaj stan jest taki, że władza
budowlana, czyli wydział Architektoniczno - budowlany Starostwa Powiatowego
w Makowie Mazowieckim wszczął postępowanie wzywając strony postępowania
do wypowiedzenia się w tej materii, wyznaczając siedmiodniowy termin . Upływa
on 22 października i 23 to jest pierwszy dzień żeby prosić władzę budowlaną, aby
skorzystała z zapisów w Kodeksie Postępowania Administracyjnego i wydała
decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności. W ocenie miasta wszelkie
przesłanki płynące z kodeksu w tej materii są spełnione, czyli ważny interes
wnioskodawcy jak również względy społeczne, ponieważ ZS Nr 2 nie jest
jednostką komercyjną tylko jednostką publiczną i do grudnia ze swoim obecnym
źródłem ciepła sobie poradzi, ale później już nie. Dodał, że wszelką krytykę
osobiście przyjmie, ale dopiero po grudniu, dlatego iż gdyby decyzja była w
marcu lub w kwietniu to wtedy można byłoby narzekać, że to się tak przeciąga.
Poprosił o wyrozumiałość, bo tak naprawdę formalnie miasto mogło działać
dopiero od 18 lipca.
z

kotłowni

Radny Jan Kubaszewski powiedział, że wypowiedź jednego z kolegów radnych
bardzo go zabolała, ponieważ Rada jest Radą Miejską a nie cyrkiem i jako
członek Rady, a nie cyrku przeprosił wszystkich serdecznie za słowa, które padły.
Zapytał mecenasa czy pięciodniowy termin dostarczania materiałów radnym
dotyczy też komisji czy tylko sesji.
Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski powrócił do sprawy
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, ponieważ wcześniej udzielona odpowiedź,
że przez pół roku nie można znaleźć ludzi do objęcia funkcji w zarządzie
absolutnie niczego nie wyjaśniła. Zauważył, że odpowiedź na pytanie o
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pada dopiero wtedy, gdy zostanie zadane w
interpelacjach. Śledził sesję od czerwca i w porządku obrad jest punkt Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji podjętych uchwał. Na żadnej z
dotychczasowej sesji nie była omawiana realizacja tej uchwały, a wszyscy
przechodzą nad tym do porządku dziennego. Dodał, że albo jest ta uchwała
realizowana albo nie. Co prawda nie ma terminu jej realizacji, ale na ten cel są
zapisane pieniądze w budżecie i w tej chwili jest zablokowane 250.000,00 złotych
środków własnych.
Przecież można
byłoby uszczęśliwić za te pieniądze
społeczeństwo miasta przeznaczające je na inny cel. Wyjaśnił, że pyta ciągle o
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ponieważ pełni obowiązki Prokurenta
Spółki JUMA. Nikt nie zdaje sobie sprawy, jaki wpływ ta sytuacja ma na
funkcjonowanie spółki ciepłowniczej, w której miasto pOSiada 92% udziałów.
Zarówno w stosunku do ewentualnych kontrahentów i odbiorców znajdujących
się w mieście jak również i na zew nątrz, bo przecież to w siedzibie wspólnika
większościowego na komisjach i oficjalnych gremiach padały głosy o likwidacji,
rozwiązaniu, upadłości bądź przejmowaniu majątku Spółki JUMA. Mówili to
funkcjona riusze publiczni Miasta Makowa Mazowieckiego, którzy ponoszą
odpowi edzia lność za słowa, a potem będzie zdziwienie, że Spółka JUMA
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funkcjonuje tak nie inaczej. W tym otoczeniu, środowisku, i atmosferze nie może
być inaczej. Na tej sesji zostały podjęte kolejne uchwały i może czas wziąć się za
pracę, albo jest to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i zostanie rozwiązana
Spółka JUMA albo nie ma tego przedsiębiorstwa i należy rozpocząć budowę
centralnej kotłowni lub niech zostanie jasno powiedziane, że miasto nie będzie jej
budowało. Od czterech lat Burmistrz Miasta i niektórzy radni mówią, iż nie ma
czasu i że decyzje dawno powinny zapaść. Mija rok potem następny i tak kolejne
lata, a potem dla kogo będzie wybudowana ta centralna ciepłownia. Za chwilę
będzie oddawana do użytku hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym i na
pewno Starostwo chciałoby brać tanie ciepło z centralnej sieci, a tak jest
zmuszone wybudować kotłownię olejową lub inną. A jak już ją pobuduje to na
pewno przykładowo za pół roku nie przyjdzie do Spółki JUMA po ciepło, chociaż
ono będzie tańsze, bo nikt nie odkupi tych kotłów olejowych i nie zwróci im się ta
inwestycja. To samo dotyczy Zespołu Szkół im . Armii Krajowej . Swego czasu
były wykonane obliczenia, przy czym był obecny Skarbnik Miasta, jakie
Starostwo miałoby oszczędności czerpiąc ciepło z centralnej kotłowni, ale
najpierw musiałoby dostać ofertę, bo też nie będzie utrzymywało kotłowni
olejowej w Zespole Szkół Armii Krajowej i czekało, kiedy osoby, które za to
odpowiadają wreszcie się zdecydują. Została podjęta uchwała o fuzji Spółki MPUK
ze Spółką JUMA, którą radni na jednej sesji w ciągu pięciu minut potrafili uchylić,
ponieważ jej funkcjonowanie w obrocie prawnym było złe . Zapytał, czy
funkcjonowanie w obrocie prawnym uchwały o powołaniu Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej jest dobre dla miasta, dla Spółki JUMA, skoro przez pół roku
nie można znaleźć nikogo na funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej, a przez rok czasu na prezesa Spółki JUMA. Co ma robić ten prezes
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, być takim Księciem Janem bez ziemi. To są
elementarne, zasadnicze pytania, na które nikt nie chce nie wiadomo, z jakiego
powodu, czy z braku woli, czy z braku wiedzy odpowiedzieć i to jest taka radosna
twórczość, która przynosi wyłącznie szkodę i nic więcej . Wyraził zadowolenie, że
z ust Zastępcy Burmistrza Miasta otrzymał odpowiedź, ponieważ był przerażony
jak otrzymał dokument ze Starostwa Powiatowego o tym, że dopiero 11
października zostało wszczęte
postępowanie odnośnie
budowy kolektora
ciepłowniczego. Jak rozumie 23 października Burmistrz Miasta na piśmie i
osobiście zwróci się do Starosty Makowskiego o wydanie tego pozwolenia .
Powiedział, że na poprzedniej sesji nie mógł być i od mieszkańców oraz od
radnych dowiedział się, że na ostatniej sesji było powiedziane, że jak mieszkańcy
zrobią instalację wewnętrzną to miasto pociągnie to dalej. Zrozumiałe są
powody, dla których ta inwestycja nie będzie wykonana w tym roku w całości, ale
nie można stawiać tak sprawy, że najpierw od mieszkańców chce się instalacji
wewnętrznej, a potem dopiero da się im możliwość podłączenia. Powinno być to
zupełnie odwrotnie . Przykładowo Prezes Żebrowski nie żąda od właścicieli domów
wykonania przyłącza zanim pobuduje im kolektor. Dodał, iż przykro jest mu to
mówić, bo sam też to odczuwa, jako mieszkaniec tego miasta, ale po prostu
mieszkańcy władzom miejskim już nie ufają. Było tyle niespełnionych obietnic,
tyle rzeczy miało być wykonanych na przykładzie tylko tego ciepła, że nie ma co
się mieszkańcom dziwić i mieć do nich pretensje, że już nie wi e rzą. Powiedział,
że dzisiaj dowiedział się z ust Burmistrza Miasta, że ma się odbyć jakieś
spotkanie i przypomniał, ze takich spotkań było mnóstwo . Popro s ił o to, aby to
spotkanie było ostatnim spotkaniem w sprawie ciepła. Niech w końcu zostanie
coś ustalone albo w jedną albo w drugą stronę, bo od tylu lat nic nie z ostało
postanowione, a ta sprawa wraca jak bumerang. Jeśli prześledzi się budżety
Miasta Makowa Mazowieckiego można z auważyć, że kredyt był brany na
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każdą dziedzinę działalności, oprócz jednej - ciepłownictwa.
Oczywiście mogą być głosy, że był brany kredyt na sieć dla Spółki JUMA, ale nie
było już innego wyjścia. Wtedy trzeba było iść dalej i zrobić to z Syndykiem,
kiedy była oferta nie do przecenienia. Teraz trzeba się zastanowić czy iść w
stronę gazu, o którym na poprzedniej sesji mówił Radny Sejmiku Mirosław
Augustyniak czy węgla lub w ogóle nie budować centralnej kotłowni. Plan

wszystko, na

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza funkcjonowanie lokalnych ciepłowni
dopóki nie ma centralnej, ale musi być jakaś spójna polityka energetyczna. Radni
podjęli uchwały i te uchwały są i to radni wyznaczają strategię, regulaminy
świadczenia tych usług. Zwrócił uwagę, że kiedy spółdzielnia złożyła ofertę, że
przejmie Spółkę JUMA i wykupi od miasta udziały to były głosy, że zostanie
zakręcone ciepło do przedszkoli, zostaną odcięte wspólnoty, nie będzie
dostarczane ciepło albo będą wygórowane ceny. Mówiono tak zapominając o
tym, że czy to będzie spółdzielnia czy ktokolwiek inny będzie musiał świadczyć
usługi na zasadach ustalonych przez Radę. Teraz, kiedy ZS Nr 2 ma problemy z
ciepłem i są obawy, że dzieci będą marzły nikt jakoś się nie boi, że ciepło w
100% będzie ze Spółdzielni, i że prezes może zakręcić ciepło albo, że będą
wygórowane ceny. Zaapelował o to, aby sprawa ciepła została załatwiona raz na
zawsze, bo tak to ciągle mogą być podejrzenia o jakieś umowy, nieczyste
intencje, brudne sprawy. Uchwała o powołania spółki, która przez pół roku nie
zostaje powołana może być powodem do zadawania przez mieszkańców pytania 
dlaczego jeszcze nie powstała i ktoś może odpowiedzieć - bo poborów
Burmistrzowi Miasta nie podnieśli - a dlaczego nie podnieśli poborów, - bo
Burmistrz Miasta nie powołał spółki. Dodał, że takie plotki nie są potrzebne na
mieście. Nikt nie może mu zarzucić, że nie dba o wizerunek organów władzy
Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta, bo nikt inny tylko on namawiał, żeby spotkać
się z mieszkańcami i wytłumaczyć im, dlaczego będą podłączone tylko trzy bloki
lub dwa a potem dopiero następne. Było to mówione na jednej z komisji Rady
Miejskiej i chodziło mu o to, żeby mieszkańcy nie czuli się oszukani, bo obietnice
składała władza wykonawcza miasta i radni. Teraz słyszy, że gdy mieszkańcy,
którzy nie muszą być zorientowani w sytuacji chcą, aby podłączyć kolejne bloki
słyszą pogardliwe uwagi od jednego z radnych, a to nie jest ten poziom dyskusji.
Nie może być moralności Kalego, że jak Kali robi to dobrze a jak Kalemu to już
nie bardzo.
Radny Jan Kubaszewski wyjaśnił, że odnośnie skuterów na Zalewie było składane
pismo do Starostwa Powiatowego, ale nie było udokumentowane tak jak trzeba.
Na dzień dzisiejszy są zbierane dokumenty oraz opinie i jest robione wszystko,
żeby najpóźniej do następnego sezonu kąpielowego był zakaz pływania
wszystkich środków pływających z napędem spalinowym na Zalewie. Jest to za
mały pojemnik wody, płytki i zagraża to bezpieczeństwu przede wszystkim dzieci
się tam kąpiących. Z prawnikami były rozmowy o tym, aby próbować obejść to
rozporządzeniem Burmistrza Miasta, ale to już za daleko zaszło i każde odwołanie
by ten punkt odrzuciło. Jeżeli dojdzie do wyrzucenia środków pływających z
napędem spalinowym wtedy Burmistrz Miasta opracuje regulamin i nie będą
jeździć po Zalewie skutery zimą albo samochody ciężarowe po wale . Wędkarze
nie będą wjeżdżać swoimi samochodami, bo to będzie mógł wprowadzić
Burmistrz miasta, ale na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość.
Mieszkanka bloku przy ul. 1 Maja Pani Ambroziak poprosiła, aby Burmistrz Miasta
powiedział wszystkim lokatorom, co do tej pory zrobił od 18 lipca w sprawie
budowy kolektora ciepłowniczego. Minęło już trzy miesiące i dzisiaj znowu
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Burmistrz Miasta mówi, że zostanie pismo napisane, a było obiecane, że będą
wszystkie bloki podłączone do początku listopada. Teraz termin jest już do końca
grudnia. Burmistrz Miast sobie kpi z mieszkańców, a jego stanowisko
zobowiązuje do tego, aby traktował mieszkańców poważnie i to, co obiecał
powinno być zrealizowane. Co do realizacji uchwał, to radni je podejmują i
powinni być egzekutorami, żeby Burmistrz wykonał to, co było zaplanowane. A
jak na razie oprócz radnego Pana Marka Jaroszewskiego to nie widać, aby
którykolwiek z pozostałych radnych tym się interesował. Dodała, że kiedyś
zapytała jednego z radnych czy coś się dzieje w tej sprawie i usłyszała, że radny
już od miesiąca nie rozmawiał z Burmistrzem Miasta. Więc jaki kontakt Burmistrz
Miasta ma z radnymi, a radni z Burmistrzem Miasta. Zapytała, kiedy konkretnie
rozpocznie się budowa, bo mieszkańcy na to czekają. Co do tej pory było
zrobione, bo mówi się, że teraz dopiero będą pisane pisma. Tych obietnic było
już za dużo, a wykonanej pracy żadnej.

•

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powiedział, że nikt z nikogo nie kpi, a na
pewno nie on z mieszkańców. Ludzi szanuje w Boga wierzy i modli się, co za
niektórych o rozum, mądrość i wiedzę. Dodał, że nic nie mówił o żadnych
pismach i uważa, że wszystko dzisiaj zostało powiedziane. Starosta Makowski
wyda pozwolenie na budowę, bo w tej chwili wszystkie podmioty otrzymały
pisma, czyli wspólnoty i spółdzielnia. Gdy będzie wydane pozwolenie w trybie
pilnym i zostaną dostarczone materiały wykonawca rozpocznie budowę. Wyraził
nadzieję, że pogoda dopisze i mieszkańcy będą mieli prezent na gwiazdkę w
postaci linii ciepłowniczej, ale może też tak być, że za trzy tygodnie spadnie
śnieg i wtedy inwestycję będzie trzeba przełożyć. Zawsze wszystkich szanuje i
poważnie podchodzi do sprawy, ale nie wszystko zależy tylko od niego, bo też od
ludzi, którzy projektują, zamawiają materiały, wydają pozwolenia i takie niektóre
stwierdzenia odbiera z przykrością.
Mieszkanka bloku przy ul. 1 Maja Pani Ambroziak powtórzyła pytanie, co tak
konkretnie do tej pory zostało zrobione.
Zastępca

Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski ponownie wyjaśnił, że prace
rozpoczęły się od 18 lipca, gdy Rada Miejska podjęła uchwałę
zmieniającą budżet i wyznaczającą środki na tę inwestycję. W tym okresie
opracowano projekt budowlany . Zostało to poprzedzone zawarciem umów
użyczenia ze Skarbem Państwa, który reprezentuje Starosta Makowski, ze
Spółdzielnią ML-W "Jubilatka" i ze Spółdzielnią Mieszkaniową Nadzieja. Miasto
trafiło na bardzo zły okres, jeśli chodzi o uzgodnienia, ponieważ to był okres
wakacyjny i trzeba było czekać około miesiąca w stosunku do planu na
uzgodnienia z telekomunikacji i z energetyki, ponieważ osoby, które orzekają
były na urlopach. Gdy wszystkie uzgodnienia były i był zrobiony projekt
budowlany zostało to zgłoszone do Starosty Makowskiego. Skoro Starosta
wszczął postępowanie to należy rozumieć, że dokonał analizy wszelkich
dostarczonych materiałów. Innymi słowy został zgromadzony materiał dowodowy
w sprawie. Podmioty typu Spółdzielnia M L-W "Jubilatka", Spółdzielnia
Mieszkaniowa Nadzieja, Starosta Makowski jak również Miasto Maków Mazowiecki
mają siedem dni na wypowiedzenie się w tej materii. Jeśli nikt się nie wypowie to
23 października będzie już możliwość wydawania pozwoleń i o to miasto będzie
prosiło Starostę Makowskiego. Żeby nie tracić czasu to spółka miejska miesiąc
wcześniej otrzymała zestawienie materiałów, które będą potrzebne do tej
budowy, dlatego że na tego typu materiał też należy u producenta czekać.
formalnie
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Prezes Spółki MPUK Jacek Żebrowski potwierdził, że materiał jest już zakupiony i
po niedzieli zostanie dostarczony.
Mieszkanka bloku przy ul. 1 Maja zwróciła się z zapytaniem, kiedy Starosta
Makowski wyda to zezwolenie.
Zastępca

Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski poprosił, żeby nie wywierać
presji na Pana Starostę, dlatego że jeśli sprawa jest w toku to muszą pewne
terminy upłynąć. Miasto może tylko prosić obecnego na sesji Starostę
Makowskiego, co teraz czyni, aby skorzystał z przysługujących mu uprawnień i
wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności. W odpowiednim czasie
taka prośba zostanie złożona w formie pisemnej.
Wicestarosta Makowski Janusz Gójski powiedział, że kilkakrotnie padała sprawa
sieć ciepłowniczej i w to związany w jakiś sposób dzisiaj jest powiat, ponieważ
musi wydać w oparciu o dokumentację, która wpłynęła do powiatu pozwolenie na
budowę na sieć ciepłowniczą. Obiecał, że tą sprawą zajmie się jeszcze w dniu
dzisiejszym, a najpóźniej jutro i jeśli nie będzie żadnych przeszkód to przyśpieszy
wydanie tej decyzji, ponieważ pozwolenie na budowę napotyka czasami wbrew
pozorom różne kłopoty. Dodał, że dzisiaj nie wie, co jest w dokumentacji, jaka
jest sytuacja, czy będą protesty czy nie będzie. Jeśli jest możliwość wydania
decyzji w przyspieszonym tempie i po drodze nie nastąpią jakieś kłopoty to
uczyni wszystko, aby taka decyzja była wydana przyśpieszająco. Normalna
procedura trwa od trzydziestu do sześćdziesięciu dni w związku z tym, jeśli to
byłoby te sześćdziesiąt dni to praktycznie ta inwestycja nie mogłaby być
realizowana w tym roku. Powiedział, że jeśli chodzi o tak zwaną strefę ciszy nad
Zalewem to ta decyzja również będzie należała do powiatu, jeśli wpłyną
odpowiednie dokumenty. Dzisiaj byłby to jakiś sygnał, natomiast powiat ma
doświadczenie z tego typu działań między innymi w gminie Rzewnie, że pewna
grupa mieszkańców chce, a część protestuje. Tak było już dwukrotnie i
dwukrotnie ta procedura upadła.
Ad pkt 18.
Zamknięcie

obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej
RM Waldemar Zabielski, o godz. 1330 zamknął jej posiedzenie.

Przewodniczący

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
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2. Bronowicz Andrzej Jan
3. Chrzanowski Remigiusz
4. Dąbrows ki Jerzy
5. Gregorczyk

Wi esława

6. Jaroszewski Marek
7. Kubaszewski Jan
8. Michalska E l żbi e ta
9. Miecznikowski Dariusz
10. Rutkowski Krzysztof
II . Rzewnicki Stani sław
12.

S zcz u c iń ski

Tadeusz

13. Tyjewski Dariusz
14. Zabielski Waldemar
15. Zalewski Janusz
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Lista osób zaproszonych na XXXV
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 17 października 2013 r.
l.

Deptuła

Zbigniew

Wicestarosta Powiatu
Makowskiego

2. Gójski Janusz

3. Augustyniak

Mirosław

4. Zakrzewski Roman
5.

Kołodziejski

6.

Włoczkowska

Starosta Powiatu
Makowskiego

Cezary

Teresa Jolanta

Radny Sej miku
Województwa MazowIeckiego
Przew. Rady Powiatu
Radny Powiatu
Makowskiego
Radny Powiatu
Makowskiego

7. Kos Andrzej Jan

Radny Powiatu
Makowskiego

8. Gadomski Lech

Prezes SM "Jubilatka"

9. Sawicki

Zdzisław

Przewodniczący Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka"

Spółki

10. Gadomski Lech

Prokurent

"JU MA"

II. Emilia Sonislawska

Prezes TSS

12. Wilkowski Jan

NSZZ"Solidardność"

13. Piegutkowski Andrzej

Przewodniczący
NSZZ"Solidamość"

14. Sobecki Ireneusz

Prezes Oddziału
Powiatowego ZNP

15. Gisztarowicz Roman

Naczelnik Urzędu
Skarbowego

16.

Lemański

Witold

17. Ciak Tadeusz

Komendant Powiatowy
Policji

( '
.... .\,....... ...........

Komendant Powiatowy
Pań s twowej Straży Po ża rn ej

l 8.Grabowski Roman

Prezes S-ni Zaop. i Zb.

19.Wi elgo lewski Jerzy

Dyrektor SP ZOZ

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

-\

"_

Państwowy

Powiatowy
Inspektor Sanitarny

. ....

21. Święto recki Stanisław

Dyrektor MZOSziPOW

........

22. Kolos Jan

Dyrektor ZS Nr I

20.Pilniakowska Lucyna

Płosińska E l żbieta

Dyrektor ZS Nr 2

24. Malinowska Anna

Dyrektor PS Nr I

25 . Sobolewska Anna

Dyrektor PS Nr 2

23.

26. Milewska

Małgorzata

Kierownik MOPS

28. Marciniak Tadeusz

Dyrektor MBP

29. Żebrowski Jacek

Prezes MPUK

30. Pawłowska

Dyrektor MDK

3 I.

Otłowski

Janusz

32. Kobyliński

33.

Orzeł

Mirosław

Anna

34. Olzacka Katarzyna

~'C

. ..... .....

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

. . ... ci-J&.~.......

Dyrektor PS Nr 4

27. Brzostek Barbara

Bożena

~\l\

Starszy Cechu
Członek

Rady
Powiatowej Mazowieckiej
Izby Rolniczej

Naczelnik Urzędu
Pocztowego w
Makowie Maz.
Prezes Towarzystwa
Miłośników

Ziemi Makowskiej
35. Dziadak Ryszard

Dyrektor Delegatury
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
- delegatura w Ostrołęce

36. Paczkowski Marian

Prezes Oddziału
Rejonowego PCK

37. Rusinek Aldona

Tygodnik

38. Melnicka Alina
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~
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39. Kurek Katarzyna

"~JQ""""""

Ostrołęcki

=

~

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

~

Tygodnik Makowski
2

,

40.

Bartołd

Anna

Kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim

41. Napiórkowska- Christow Maria

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

42. Rakowska- Krzyna Nina

Kierownik Wydziału Integracji
Europejskiej, Informatyki
i Promocji Miasta
w Urzędzie Miejskim

3

Załącznik Nr ..... .~ ................
do Protokołu Nr Xx.~.!I. .......

z dniaĄ1.pM.!?I.{~h.~~8. ~31".

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

W okresie od sesji w dniu 19
zajmowałem

się

września

bieżącymi

2013 roku do chwili obecnej:
sprawami

dotyczącymi

funkcjonowania

Miasta

i Urzędu Miejskiego, wydałem między innymi następujące zarządzenia:

•
•
•

•

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.",
w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym
informacji o wprowadzonych zmianach,
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej stanowiących mienie komunalne,
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto miedzy innymi:
26 września wziąłem udział w XI posiedzeniu Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu
Ciechanowskiego,

27 września uczestniczyłem w uroczystości dnia patrona
Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej,

w tym dniu Miasto Maków Mazowiecki
Ulicznego im. Żołnierzy Armii Krajowej,

włączyło się

szkoły

w

oraz

ślubowania

organizację

IV

klas pierwszych w

Memoriałowego

Biegu

3 października wziąłem udział w Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Stowarzyszenia na Rzecz
Rozbudowy i Modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego w Makowie Mazowieckim oraz Podnoszenia Wiedzy Personelu
Medycznego i Prowadzenia Działalności Profilaktycznej w Zakresie Narkomanii i innych Uzależnień,

4 października na zaproszenie Komendy Hufca ZHP w Makowie Mazowieckim uczestniczyłem
w rozpoczęciu Roku Harcerskiego przez zuchów i harcerzy,

im . Aleksandra Gieysztora
5 października na zaproszenie rektora Akademii Humanistycznej
w Pułtusku uczestniczyłem w Inauguracji Roku Akademickiego 2013/2014,

9 października

wziąłem

udział

w konferencji
zorganizowanej przez Delegaturę
Urzędu
Marszałkowskiego w O strołęce po święconej przygotowaniu Województwa Mazowieckiego do unijnej
perspektywy finansowej 2014 - 2020 oraz założeniom Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego,

•

w dniu 11 października uczestniczylem w Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Makowie Mazowieckim,
w dniach 11 i 14 października w związku z obchodami "Dnia Edukacji Narodowej" odwiedzilem
placówki oświatowe w naszym mieście,

w dniach 8, 14, 15 i 16 października brałem udzial w komisjach Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim poprzedzających dzisiejszą sesję,
16

października uczestniczyłem

w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spólki Juma.

Przetargi

•

7 października rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę ulic na Osied lu Grzanka wraz z montażem
separatora w ulicy Sportowej - etap" Ulica Wierzbowa.
14 października rozstrzygnęliśmy przetarg na dostawę węgla kamiennego dla Urzędu Miejskiego oraz
jednostek organizacyjnych Miasta.
15 października oglosiliśmy ponownie przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy
Ja śminowej.

Inwestycje
•
•

•

•
•

Rozpoczęliśmy ko lejny etap zadania inwestycyjnego pn. " Budowa ciągu pieszo 
rowerowego w ulicy Polnej" .
Trwają pracę związane z budową budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 27 - etap"
wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku .
Ku końcowi zmierza I etap remontu dróg na Osiedlu Grzanka.
Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól nr 2.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 września 2013 roku Rada Miejska przyjęła następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu
w mieście Maków Mazowiecki" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne.
• w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
• w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Czerwonka dotyczącego powierzenia zadania
publicznego polegającego na przekazaniu zarządzania drogą publiczną.
• 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.
Uchwały zostały

zrealizowane.
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"Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności
publicznego I o wolontariacie na 2014 rok".

W sprawie

przyjęcia

'pozarządowymi
pożytku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późno zm .) oraz art. 5 a ust. l ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536 z późno zm .) uchwala się, co następuje:
§ 1.

" Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
oraz podmiotam i, o których mowa wart. 3 ust . 3 ust awy o d z iałalno śc i
publicznego I o wolontariacie na 2014 rok" stanowią cy z ałączn ik do u c hwa ły .

Przyjmuje

się

pozarządowymi
pożytku

§ 2.
Wykonanie u c hwały powierza

się

Burmistrzowi Miasta .
§ 3.

U ch wała

wchodzi w

życie

z dniem

p o dj ęci a .

'''''irV..Ivliejskiej
mgr

in ż .

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

Nr 'l-){:hdJ.;.S/lO.J~

Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
§ 1.
Ilekroć

w programie jest mowa o;

1) programie - rozumie się przez to "Program Współpracy Miasta Maków Mazowiecki z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późno zm .),
3) uchwale - rozumie się przez uchwałę, do której załącznikiem jest Program,
4) mieście - rozumie się przez to Miasto Maków Mazowiecki,
5) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz
inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3
ust. 3 ustawy,
6) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. e ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.),
7) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa wart . 11 ust.
2 i wart. 13 ustawy.
§ 2.

Cel

główny

i cele

szczegółowe

1. Celem głównym programu współpracy jest zintensyfikowanie współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz
podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań
publicznych .
2. Cele szczegółowe współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi obejmują:
1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności
lokalnych, w tym :
a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
b) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych ;
c) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych;
d) realizowanie ustawowych zadań samorządu;
e) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności
społeczności lokalnych;
f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych;

g) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców miasta;
h) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
i) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans z innymi
podmiotami;
j) uzupełnienie działań miasta w zakresie nieobjętym przez struktury administracji
samorządowej;

k) budowa partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi.
2) Wspieranie i współpraca z ruchem organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich.
3. Cele programu

obejmują systemową zorganizowaną współpracę

miasta z organizacjami

pozarządowymi.

§ 3.

Zasady współpracy:
Współpraca

miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
publicznego opiera się na zasadach, przy czym:
1. Zasada pomocniczości - oznacza, że miasto powierza organizacjom realizację zadań
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny
i terminowy;
2. Zasada suwerenności stron - oznacza, że stosunki pomiędzy miastem a organizacjami
pozarządowymi
kształtowane
będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii
pożytku

niezależności;

3. Zasada partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na
zasadach i w formach określonych w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych
przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych Miasta
Maków Mazowiecki, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu
zadań publicznych;
4. Zasada efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych
efektów realizacji zadań publicznych;
5. Zasada uczciwej konkurencji - oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim
podmiotom jednakowych informacji odnośnie wykonywanych działań;
6. Zasada jawności - Miasto Maków Mazowiecki udostępnia organizacjom pozarządowym
informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych;
7. Zasada transparentności - Miasto Maków Mazowiecki przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi kieruje się zasadą przejrzystości.

§4.
Zakres przedmiotowy:

1. Miasto wspÓłpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych
wymienionych wart. 4 ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami miasta .
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciU współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi jest prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta.

§

s.

Formy współpracy

1.

Współpraca

2.

Współpraca

3.

Powierzanie oraz wspieranie zadań, o których mowa w ust. 2, odbywa
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

4.

Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli
zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych
przepisach (w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie okreś lonym w
przepisach ustawy - prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod
kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

5.

Miasta Maków Mazowiecki
pozafinansowej.

może odbywać się

w formie finansowej

o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym
oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie:
1) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie ich realizacji,
2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Współpraca

o charakterze pozafinansowym

może być

się

po

realizowana w formie:

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i
współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie
ważnych
informacji,
przygotowanych
przez organizacje
pozarządowe dotyczących działań tych organizacji, na stronie internetowej Miasta
w Miejskim Serwisie Informacyjnym,
b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz
Komisjach Rady Miejskiej, z prawem zabierania głosu,
c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub
realizowanych zadaniach sfery publicznej.
2) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania,
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji :
a) organizowanie przez administrację publiczną konsultacji w sprawach realizacji
poszczególnych zadań gminy,
b) informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowymi o planowanych sesjach
Rady Miejskiej
oraz Komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał
odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,
3) udostępnianie lokali na spotkania podmiotów programu i na spotkania otwarte
(organizacje nie dysponujące własnym lokalem miałyby możliwość zwróceni a s i ę z
wnioskiem o udostępnienie lokalu do organizacji spotkań , szczegółowe warunki

udostępniania

ustalane będą w każdym przypadku pomiędzy organizacją
pozarządową a administratorem budynku),
4) pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet miasta, w
szczególności poprzez:
a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje,
b) promowanie ciekawych projektów, mogących uzyskać środki ze źródeł
zewnętrznych,

c) organizowanie konsultacji i szkoleń dotyczących zdobywania funduszy;
d) udzielanie rekomendacji (przy pozyskiwaniu sponsorów i środków z innych

źródeł

zewnętrznych),

5)

promocję działalności

organizacji

pozarządowych

w mediach (organizacje

mogłyby

również
zamieszczać

informacje o swojej działalności na stronie internetowej Miasta),
6) udzielanie pomocy rzeczowej w postaci możliwości korzystania z komputera,
drukarki, kserokopiarki, faksu, itp.,
7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z partnerami w skali lokalnej,
regionalnej krajowej i międzynarodowej.
§ 6.

1. Organizacje

pozarządowe

realizację zadań

2. W przypadku

i podmioty
publicznych.

złożenia

mogą

z

własnej

inicjatywy

złożyć ofertę

na

oferty, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta w terminie 1

miesiąca:

1) rozpatruje celowość realizowania zadania,
2) informuje o podjętej decyzji.
3. W przypadku stwierdzenia celowości zadania, informuje składającego
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa wart. 11 ust. 2 ustawy.

ofertę

o trybie

zadania złożona przez podmiot poza konkursem, powinna być po
złożeniu zaopiniowana przez kierownika właściwego wydziału Urzędu Miejskiego
bezpośrednio nadzorującego realizację zadania.

4. Oferta na

realizację

§ 7.

Zakres finansowy zadań publicznych
pozarządowych i podmiotów, wyznacza
uchwalonym planie wydatków.

Miasta
przyjęty

realizowanych z
przez Radę Miejską

udziałem

budżet

organizacji
na 2014 r. w

§ 8.

Priorytetowe zadania publiczne
1. Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Miasto Maków Mazowiecki w 2014
roku to :
1) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego,
a) wspieranie inicjatyw kulturalnych,

b) promowanie przedsięwzięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu i
przemocy,
c) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację festiwali, przeglądów,
koncertów artystycznych,
d) organizację konkursów, warsztatów i wystaw,
e) publikację materiałów związanych z regionem i dziedzictwem kulturowym,
f) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących
miasto,
g) promowanie lokalnej twórczości,
h) promocję inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w lokalnych mediach i Miejskim Serwisie
Internetowym.
2) kultura fizyczna i sport,
a) współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych
dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów drużyn i zawodników
na zawody sportowe,
b) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo - rekreacyjnych
i turystycznych wśród mieszkańców Makowa Mazowieckiego, akcji "Lato i zima w
Mieście",

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

•

j)

k)
I)
m)

współorganizowanie

rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych,
współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów
sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych,
tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym i
stowarzyszeniom, w tym udostępnianie obiektów sportowych,
pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób nie pełnosprawnych,
pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza
obszarem Miasta,
promowanie aktywności i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
współorganizowanie
przedsięwzięć
turystycznych
promowanie potencjału
turystycznego Miasta,
promowanie i organizację grup wolontariatu (bez ograniczeń wiekowych),
aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć i imprez
sportowo - turystycznych,
promocję i programy stypendialne dla osób i dzieci (dofinansowanie wyjazdów,
zgrupowań i obozów sportowych),
organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i imprez z zakresu
ratownictwa wodnego i pomocy przedmedycznej.

3) wypoczynek dzieci i

młodzieży,

4) pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

niepełnosprawnych,

5) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie
(zwłaszcza przemocy w szkole i przemocy domowej),

bezdomnych i

przeciwdziałania

przemocy

6) wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany na podstawie "Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014
rok" .
2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i
podmiotom, może być dokonane na wniosek Burmistrza Miasta, po akceptacji go przez
Radę Miejską w drodze zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu.
3. Obszary współpracy zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych
w ustawie.
§ 9.

Okres realizacji programu
Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2014 r. realizowany będzie w roku 2014.
§ 10.

Sposób reałizacji programu
Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i

realizację

programu:

1. Rada Miejska w zakresie:
1) wytyczenia kierunków i obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami,
2) określania corocznie wysokości środków w budżecie miasta z przeznaczeniem
na realizację współpracy w obszarach określonych w programie.

2. Burmistrz Miasta w zakresie:
1) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami,
2) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta,
3) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
4) zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia
zadań w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielania dotacji z
budżetu Miasta w ramach uchwalonego budżetu.
3. Skarbnik Miasta w zakresie :
1) pomocniczości w przeprowadzaniu kontroli finansowej realizacji zadań
publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom,
2) przedstawiania Burmistrzowi Miasta uwag i wniosków w zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących spraw finansowych.
4. M erytoryczne komórki organizacyjne

Urzędu

Miejskiego w zakresie:

1) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na
realizację zadań pożytku publicznego,
2) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności oferty,
3) sporządzania opinii dotyczącej zakresu oferty i przedłożenia jej Burmistrzowi
Miasta,
4) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza wynikach
rozpatrzenia ofert,
5) publikowania wyników rozpatrzonych ofert,
6) sporządzania umów,
7) kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych
zleconych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu,
8) utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami,
9) koordynowania realizacji i promocji programu.

§ 11.
Wysokość środków

przeznaczonych na realizację programu

Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). przewiduje się przeznaczyć kwotę 120.000,00
Na

realizację

złotych .

§ 12.

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji społecznych
1. Program przygotował Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i
Promocji Miasta.
2. Sposób konsultacji programu został określony Uchwałą Nr XLlX/317/2010 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalnoś ci statutowej tych organizacji.
3. Projekt podlega konsultacjom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 30 wrze ś nia do
15 października 2013 r.
4. Informacja o przeprowadzonych konsultacjach, o których mowa w ust. 2
zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej."
§ 13.

Sposób oceny realizacji programu
1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje s ię Kierownik Wydzi a łu
Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta .

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje
dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia b i eżącej
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
4. Merytoryczne komórki Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w trakcie
wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawują kontrolę
prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na
reali zację celu środków finansowych.
5. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przedłoży w ustawowym terminie do dnia 30
kwietnia następnego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
6. Sprawozdanie zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu
opartej w szczególności o analizę następujących wskaźników:
1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację
zadania publicznego,
2) liczba otwartych konkursów,
3) liczba złożonych projektów,
4) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych,
5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych ,
6) liczba zadań , których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
7) formy współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
8) wysokość środków finansowych planowanych i wydatkowanych z budżetu
Miasta na realizację tych zadań .
7. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta."

Tryb powoływania i zasady
otwartych konkursach ofert

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Ka żdo razowo

działania

§ 14.
komisji konkursowych do opiniowania ofert w

w związku z ogłaszanym konkursem ofert na realizację zadań
publicznych Miasta Maków Mazowiecki Burmistrz Miasta powołuje komisję
kon kursową w celu zaopiniowania załączonych ofert w postępowaniu konkursowym.
Komisja Konkursowa i jej Przewodniczący powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza
Miasta niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
W s kład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele organu wykonawczego,
2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe .
W s kładzie Komisji Konkursowej mogą zasiadać z głosem doradczym, osoby
posia dające s pecjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publi cznych, których konkurs dotyczy.
Z prac Kom isji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie .
Kom isja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości,
s uwe rennoś ci stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Orga nizacje, które przystąpiły do postępowania konkursowego, a nie otrzymały
dotacj i otrzymują o tym fa kcie zawiadomienie w formie pisemnej .

§ 15.
Postanowienia końcowe

1. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

•

Uzasadnienie

uchwały

Do

współpracy

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie

Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami

których mowa wart . 3 ust. 3 ustawy o

pozarządowymi

działalności pożytku

przyjęcia

"Programu

oraz podmiotami, o

publicznego i o wolontariacie na

rok 2014."
Na podstawie art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234,
samorządu

terytorialnego

zobowiązany

został

działalno śc i pożytku

poz. 1536 z

późń.

zm) organ

do uchwalenia corocznego programu

współpracy .
Współpraca
odbywać się

Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami

poprzez zlecenie im do realizacji

o planowych kierunkach
zakresu

działania,

działalności,

zadań

pozarządowymi

może

publicznych, wzajemne informowanie

się

konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do ich

projektów aktów normatywnych w dziedzinach

statutowej organizacji, tworzenia wspólnych

zespołów

dotyczących działalności

o charakterze doradczym .

Projekt podlega konsultacjom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej
Urzędu

Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 30

października

W

wrze śn ia

do 15

2013 r.

związku

z powyższym podjecie

uchwały

jest zasadne.

HU MISTRZ MlAS'rA

Ze.łącznik Nr ........5.. .".""......
do Protokołu Nr

,,1U<:i.!!.......
'
z dnia 1f.f'l1M.WxmH.a..tOi6>'_

, .

projekt
UCHWAŁA NRXtx~Jg9.l2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 17
w

sprawie

Regulaminu

października

udzielania

2013r.

pomocy

materialnej

o charakterze

socjalnym dla uczniów zamhiszkalych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty

(tj. Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn o zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o
zm.), uchwala

się,

§ 1. Uchwala

co
się

samorżądzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z

p6żn

następuje:

Regulamin

udzielania

pomocy

materialnej

o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
stanowiący załącznik

do niniejszej uchwaly.

§ 2. Traci moc uchwala Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 14 kwietnia
2005r. Nr XXIV/133/2005 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym . (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005 r. , Nr 128, poz. 3873).

§ 3. Wykonanie
§ 4.

Uchwała

Urzędowym

uchwały

powierza

wchodzi w życie po

się

Burmistrzowi Miasta.

upływie

14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku

Województwa Mazowieckiego.

Miejskiej

HA-~e

mgr inż. vv",.,.."mar Zabielski

Załącznik do Uchwały Nr XXXiljX!tP/?'Q.1.3
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 17

października

2013 r.

REGULAMIN

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych

•

w

Mieście

Maków Mazowiecki

ROZDZIAŁ

I

Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy Regulamin

określa

o charakterze socjalnym uczniom

zasady, formy i tryb udzielania pomocy materialnej

zamieszkałym

w

mieście

§ 2. Pomoc materialna udzielana jest w celu zmniejszenia
i wyrównywania szans edukacyjnych

wśród

słuchaczom szkół

różnic

w

dostępie

do edukacji

dzieci i młodzieży .

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym
i

Maków Mazowiecki.

przysługuje

uczniom, wychowankom

wymienionych war!. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7

1991 roku o systemie

oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z

póżn.

września

zm.).

§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2)

zasiłek

szkolny.

ROZDZIAŁ"

Sposób ustalania

§ 5 1. Stypendium szkolne
materialnej,

wynikającej

wysokości

stypendium szkolnego

może otrzymać uczeń znajdujący się

z niskich dochodów w rodzinie, w

w trudnej sytuacji

szczególności ,

gdy w rodzinie

występują okoliczności
długotrwałą

chorobą,

związane

wielodzietnością,

opiekuńczo-wychowawczych,
niepełna

2.

lub

wystąpiło

ubiegania

się

narkomanią,

alkoholizmem lub

dochodów na

o stypendium szkolne nie

umiejętności

brakiem

zdarzenie losowe, z

Miesięczna wysokość

niepełnosprawnością,

z bezrobociem,

zastrzeżeniem

osobę

3.

póżn.

Uczeń ,

funkcji

gdy rodzina jest

w rodzinie ucznia uprawnionego do

może być większa niż

kwota, o której mowa w

społecznej

(Dz.U . z 2013r.,

zm.).

który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze

publicznych,

może otrzymać

stypendium

o

stypendium szkolne w

charakterze

dwudziestokrotności

listopada 2003 r. o

kwoty,

socjalnym
o

ze

4. Wnioskodawca

środków

łącznie

która

publicznych

nie

z innym

przekracza

słuchaczy

rodzinnych (Dz.U . z 2006r., Nr 139, poz. 992 z

późn.

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
służb

obcych i kolegiów pracowników

kwoty, o której mowa

wysokości,

środków

której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28

świadczeniach

zm .), a w przypadku
języków

lub

ust. 3.

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
poz. 182 z

wypełniania

także,

a

ciężką

społecznych

-

osiemnastokrotności

powyżej.

określa

we wniosku

okoliczności,

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza

o których mowa w ust. 1.

się

w oparciu o

kwotę,

o której mowa w

art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .

2. W

zależności

rodzinie ucznia

od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od
okoliczności,

występujących

wymienionych w § 5 ust. 1, ustala

się

w

wysokość

stypendium szkolnego:
1)przy

miesięcznej wysokości

dochodu na

osobę

w rodzinie ucznia do 150

zł

netto

- do 200% kwoty, o której mowa w ust. 1;
2)przy
300

miesięcznej wysokości
zł

dochodu na

osobę

w rodzinie ucznia od 151

netto - do 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

zł

netto do

3)przy

miesięcznej wysokości

osobę

dochodu na

w rodzinie ucznia od 301

zł

netto

do wysokości kwoty, o której mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy

społecznej

(Dz. U. z 2013r., poz. 182 z

późn o

zm.) - od 80% do 100%

kwoty, o której mowa w ust. 1.

ROZDZIAŁ

III

Formy udzielania stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów

§ 7. 1. Stypendium szkolne

moźe być

b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
•

udzielone uczniowi

września

szkoły,

1991 r. o systemie

o której mowa wart. 90

oświaty, zamieszkałemu

w

mieście Maków Mazowiecki, w formie:
1)

całkowitego

lub

częściowego

pokrycia

edukacyjnych, w tym wyrównawczych,

wykraczających

w szkole w ramach planu nauczania, a
realizowanych poza

szkołą;

w

takźe udziału

przedsięwzięciach

poza

zajęciach

realizowanych przez

w

zajęcia

zajęciach

w

szczególności

uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów;
innych

udziału

kosztów

w

zajęciach

realizowane

edukacyjnych

zajęciach rozwijających

nauki języków obcych oraz

szkołę

jak:

wyjścia/wyjazdy

do

teatru, wycieczki szkolne i inne;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na
zakup:

•

podręczników,

lektur szkolnych, encyklopedii,

słowników

i innych

ksiąźek

pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, przyborów i pomocy
szkolnych, plecaków, stroju
wyposaźenia

3)

całkowitego

na

zajęcia

uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkolę;

lub

częściowego

pokrycia kosztów

poza miejscem zamieszkania, w tym
z miejsca zamieszkania do
słuchaczom

pienięźnego,

szkoły

opłat

za

związanych

bursę

- uczniom

z pobieraniem nauki

lub internat i kosztów dojazdu

szkół

ponadgimnazjalnych oraz

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i

kolegiów pracowników
4) stypendium

wychowania fizycznego oraz innego

szkolne

słuźb społecznych;
moźe

być

takźe

w przypadkach

7 września 1991r. o systemie

oświaty.

udzielone

określonych

w formie

świadczenia

wart. 90d ust. 5 ustawy z dnia

2. Stypendium

może być

udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Stypendium szkolne przekazywane

będzie

jako

częściowa

kosztów poniesionych i udokumentowanych przez

lub calkowita refundacja

Wnioskodawcę

na podstawie

oryginalnych rachunków lub faktur wystawionych w okresie, na który przyznano
stypendium .

ROZDZIAŁ

IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną

szkolnych jest Miejski

Ośrodek

Pomocy

za

Społecznej

realizację

stypendiów i zasilków

w Makowie Mazowieckim ul. Polna1 .

§ 9. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta Maków Mazowieckim w drodze
decyzji administracyjnej.

§ 10. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z
przyznanie stypendium
rodzice,

2)

opiekunowie prawni uczniów,

4)

uczniowie,

dyrektorzy szkół, kolegiów lub

ośrodków.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
danego

roku

szkolnego,

nauczycielskich kolegiów
do dnia 15

Wniosek o

mogą złożyć :

I)

3) pełnoletni

urzędu.

pażdziernika

a w

języków

przypadku

należy złożyć

słuchaczy

do dnia 15

kolegiów

obcych i kolegiów pracowników

września

nauczycielskich,

służb społecznych

danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
zostać złożony

po



upływie

terminu, o którym mowa w ust. 1.

może

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy
dłuższy niż

10

miesięcy

w danym roku szkolnym, a w przypadku
języków

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
służb społecznych

słuchaczy

i nie

kolegiów

obcych i koleg iów pracowników

niż miesiąc

- na okres nie krótszy

niż miesiąc

dłuższy niż

i nie

9

miesięcy

w

danym roku szkolnym .
2. Stypendium
3.

Jeżeli

wypłacane

jest w dwa razy w

każdym

roku szkolnym .

forma stypendium szkolnego tego wymaga

jednorazowo lub w innych okresach

niż

może

być

ono realizowane

wymienione w ust. 2.

4. W decyzji administracyjnej o przyznaniu stypendium

określa się

okresy

wypłat,

o

których mowa w ust. 2 oraz termin rozliczenia przyznanej pomocy.
ROZDZIAŁ

Tryb i sposób udzielania

§ 12. 1. Zasilek szkolny

może być

ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7
mieście

2.

Zasiłek

wydatków

szkolny

szkoły,

1991 roku o systemie

(śmierci

o której mowa wart. 90 b

oświaty, zamieszkałemu

rodziców lub opiekunów prawnych,

przyznany w formie

w

w trudnej sytuacji materialnej

choroby ucznia , innych szczególnych

może być

związanych

szkolnego

znajdującemu się przejściowo

z powodu zdarzenia losowego
żywiołowej, długotrwalej

zasiłku

przyznany uczniowi

września

Maków Mazowiecki,

V

zdarzeń

klęski

losowych).

świadczenia pieniężnego

na pokrycie

z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o
niezależnie

charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku,

od otrzymywanego

stypendium szkolnego.
3.

Wysokość zasiłku

pięciokrotność

2003 roku o

może przekroczyć

jednorazowo kwoty

stanowiącej

kwoty, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada

świadczeniach

4. przy ustaleniu
ucznia

szkolnego nie

rodzinnych.

wysokości zasiłku

szkolnego bierze

i ocenę skutków zdarzenia losowego.

się

pod

uwagę sytuację materialną

§ 13. O
od

zasiłek

wystąpienia

można ubiegać się

szkolny

zdarzenia

uzasadniającego

w terminie nie

przyznanie

dłuższym niż

dwa

miesiące

zasiłku .

§ 14. Zasi/ek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w drodze decyzji
administracyjnej.

ROZDZIAŁ

Postanowienia

§ 15. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje
które

stanowiły podstawę

VI

końcowe

się

lub cofa w przypadku ustania przyczyn,
przyznania stypendium szkolnego.

2. Rodzice (opiekunowie prawni) lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne
zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia organu wydającego decyzję o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
3. Kwotę stypendium szkolnego podlegająca zwrotowi oraz termin jej zwrotu ustala
organ przyznający stypendium w decyzji administracyjnej.
4. Kwota stypendium szkolnego nienależnie pobrana podlega
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ściągnięciu

w trybie

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot udzielonego stypendium
szkolnego w całości lub w części stanowi/by dla osoby zobowiązanej nadmierne
obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, organ przyznający stypendium
może odstąpić od żądania jego zwrotu.
6. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty
stypendium Burmistrz Miasta wydaje decyzje o wygaśnięciu decyzji przyznającej
stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.
7. Po otrzymaniu decyzji administracyjnej, wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć
przyznaną
pomoc
materialną
o charakterze
socjalnym
poprzez
złożenie
w wyznaczonym miejscu i terminie, kompletu faktur lub rachunków, potwierdzających
poniesione wydatki na cele edukacyjne.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie
przepisy rozdziału 8a
administracyjnego.

ustawy

o systemie

oświaty

oraz

mają

Kodeksu

zastosowanie
postępowania

Uzasadnienie
do

uchwały

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie

przyjęcia

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów

zamieszkałych

Podjęcie uchwały

na terenie Miasta Maków Mazowiecki

w sprawie

przyjęcia

o charakterze socjalnym dla uczniów
Mazowiecki, podyktowane jest
Zmianie

uległy: wysokość

zamieszkałych

na terenie Miasta Maków

sytuacji faktycznej i prawnej.

kryterium dochodowego dla celów pomocy

rozporządzenia

na podstawie
•

zmianą

Regulaminu udzielania pomocy materialnej

społecznej



Rady Ministrów w sprawie zweryfikowania kryteriów

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z
póżn .

2013r.,poz. 182 z
rozporządzeniem

także

zm .), a

z

o

zasiłek

póżn .

rodzinny oraz

rodzinnego ustalona

uczącej się stanowiących podstawę

wysokości świadczeń

wysokości

ubiegania

rodzinnych (Dz. U. 2012r., poz. 959

zm .).
było

Ponadto corocznie konieczne
Maków Mazowiecki
związku
zasiłku

zasiłku

Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie

dochodu rodziny albo dochodu osoby
się

kwota

ze

opracowywanie przez Burmistrza Miasta

zarządzenia zmieniającego wysokość

zmianą

przepisów

dotyczących

progów stypendialnych w

progów dochodowych oraz

wysokości

rodzinnego.

Za

zmianą

regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów przemawia
stypendiów i

zasiłków

także

szkolnych do Miejskiego

upoważnienie

Kierownika Miejskiego

postępowania

w sprawach

Powyższe

fakt przeniesienia kompetencji realizacji

zmiany

Ośrodka

świadczenia

uzasadniają

Ośrodka

Pomocy

Pomocy

Społecznej

Społecznej

oraz

do prowadzenia

pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

konieczność

opracowania

nowej

wersji

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych

w

Mieście

Mając powyższe
prośbą

o jej

podjęcie.

Maków Mazowiecki.

na uwadze

przedkładam

Wysokiej Radzie Projekt

uchwały

z

Zalącznik Nr .....6..................
do Protokołu Nr .. X«.l<JI. ......

z dnia H.pa.J.a'~xru.kJ,oł3-v.

ai..1f!.231/;.ao

UCHWALA Nr
RADY MIEJS~EJ W MA~OWIE !\1AZOWIECKJM
z dnia .t1.1:-.'TXJ.id.lI,e.~.uv.3,....
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 20 i3 r., pOz. 594 z późno zm.) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 w związku z
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pianowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekstjednołity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co nastQPuje:

§ I.l PrzystQPuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mażowiecki - sektor C uchwalonego uchwalą Nr XII55/2003
Rady Miejskiej w Makowie Mażowieckim z dnia II grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj .
Mazowieckiego nr 320, poz. 10227).
2. Granice obszam objętego zmianą planu, o którym mowa w ustQPie l przedstawia załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.
§ 3.

Uchwala wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia .

UZASADNIENIE DO PROJEKTU
ANALIZA

UCHWAŁY

Analiza zasadnośc i przystąpienia do sporząd zenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązall z
ustaleni am i studium uchwalonego uchwałą Nr XX lIV I 41120 12 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 4 paźd z i ernik a 2012 roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzelUlym (tekst jedno lity Dz.U. z 20 12r. , poz. 647 z pó źn o zm.) przed
podj ęci em uc hwały, o której mowa wart. 14 ust. I w/w ustawy, Burmistrz Miasta dokonuj e
analizy zasadn ośc i przy s tąpi enia do sporząd zenia zmiany planu miejscowego i stopnia
zgod nośc i proponowanych rozwi ązail z ustaleniami studium.
Przystąpi eni e
do sporządzenia znuany mIej scowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C, zatwierdzonego Uc h wałą Nr
XI/5 5/2003 Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim z dni a II grudnia 2003 roku (Dz. Urz.
Woj. Mazowieckiego Nr 320, poz. 10227), dla terenów okreś lonych w za l ączniku graficznym
realizowane jest w oparciu o zł ożone wnioski właścicieli nieruchomo ści o uwzg l ęd ni eni e w
projekcie zmian miejscowego planu mo ż liwo śc i realizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługo wej oraz zmian w układzi e komunikacyjnym.

Zmiana pl anu jest wyrazem realizacji polityki przestrzennej przyjętej na mocy Uchwały
Rady Miejsk iej w Makowie Mazowieckim Nr XXIII1I41 /20 12 z dnia 4 paźd z i e rnika 20 12 r.
w sprawie uch waleni a zmi any studium uwarunkowatl i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.
W wyniku zmiany planu miejscowego zwiększy s i ę area ł terenów z prawem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usłu g ni e uci ążli wych .
W nowym planie ustal one zostaną normy w zakresie rodzaju zabudowy oraz w parametrach
technicznych zabudowy. Plan sporząd zo ny zostanie zgodnie z zasadą ładu przestrzennego i
zrównoważon ego rozwoj u, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzelUlym, przyczyniając s i ę jednocześn i e do realizacji oczekiwatl użytkownikó w
przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania terenu .
Dokonując analizy zasadności przystąp ienia do opracowania zmiany planu miej scowego
ustalono, że zmiana przeznaczenia w/w terenów jest zgodna z po lityką mi asta oraz studium
uwarunkowat't i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.

Przeprowadzona po wyższa analiza d o tycząca zasadności przystąpieni a do sporządzenia
planu, opracowana na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 20 12r. , poz. 647 z późn o zm.)
stwierdza potrze bę sporząd zenia zmiany mIejscowego planu zagospodarowani a
przestrzennego w grani cach o kreślonych na za łączn iku graficznym do przedmiotowej
uchwaly.
ZAS'[ĘPC.\

ilU Rrt'lSTRZA

NUI\....· .

jL c..,

Grzegolhlf/aJ iórkowski

Załącznik Nr .....J................
do Protokołu ~r ..?5.f..K.It.......
z dniaIH·~;u.'e.rt!.fk11.2ol.h..

UCHWALA Nr X;X xv(2 'J:Z/2043
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 20\3 r., poz. 594 z późno :zm.) oraz art. 33 ust I. i art. 89 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy Z dnia 27
sierpnia 2009 o finansach publicznych (Oz. U. z 2013 r., poz. 885 z p6źn . zm .) uchwala się, co
następuje:

§1.

Postanawia się zaciągnąć kredYt w banku wybranym w trybie określonym w przepisach ustawy 'Prawo
zamówień publicznych w wysokości 4.200.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na sfinansowani.e planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
potyczek i kredytów nieznajdujących .pokrycia w planowanych dochodach Miasta na 20 \3 r.
§ 2.
Źródłem dochodów, z których kredyt zostanie splacony są dochody budżetu miasta z tytułu podatk6w

i opłat stanowiących dochód miasta oraz udziałów we wpływach z podatków stanowiących dochód
budżetu państwa.

§ 3.
Spłata

kredytu nastąpi w okresie 5 lat począwszy od 2014 roku.
§ 4.

Zabezpieczenie kredytu stanowić

będzie

weksel

własny

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrlowi Miasta.

§ 6.

•

Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podj ęcia .

" in blanco".

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR>XtJI/~?/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Z DNIA 17 P AŹDZIERN1KA 2013 r.
w sprawie

zaciągnięcia długoterminowego

Zatwierdzony na 2013 rok
w

ci ągu

budżet

kredytu

Miasta Maków Mazowiecki wraz z dokonanymi

roku zmianami, zawier a wydatki nie z n ajduj ące pokrycia w dochodach

które zgodnie z

uchwał ami

Realizacja

bud żetu

powoduj e koni eczn ość
Wybór banku

Rady Miejskiej
za 9

zostaną

miesięcy

zaciąg nięci a

kredytu

ud zie l ającego

kredyt

włas nych,

pokryte kredytem bankowym.

2013 r. or az prognoza do
dłu gote rmino w ego

n astąp i

w

końca

w y sokośc i

20 13 roku

4.200.000

w trybie ustawy Prawo

za mówień

publicznych. Sp lata kredytu wraz z odsetkami sfin a nsowana zostanie z podatków i
s tanowiących

dochód miasta oraz

ud z i ałów

zł.

opłat

miasta w podatku dochodowym od osób

fizycznych w la tach 20 14 - 20 18.
Podj ęcie

wybór bank u do

niniejszej
obsłu gi

u chw ał y

um ożliwi

rozpoczęC l e

procedury prze targowej na

kredytu na sfin a nsowa nie pla nowanego deficytu

s płatę w cześ niej zaciągniętyc h

budżetu

oraz

kredytów i pożycze k.

W związku z powyższy m

podj ęcie

przedmiotowej uchwaly uznaje

się

za zasad ne.

2

Załącznik Nr ........ .8...........""
do Protokołu Nr .. K~f...I(......
z dni..1.f..~QJ.u<:r.Kikil.2Ol.h.

UCHWALA NwxnflJI/2013
RADY MIEJSKIEJ W MA]WWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
zmieniająca uchwalę

w sprawie zaciągnięcia

długoterminowej pożyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) oraz art. 33 ust. I i art. 89 ust. I pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późno zm) uchwala się, co
następuje:

§1.

W uchwale Nr XXVIlIII9812013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej potyczki § l otrzymuje brzmienie:

,,§ I . Zaciąga się długoterminową potyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w

wysokości

852.780

zł

(slownie: osiemset

pięćdziesiąt

dwa

tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych) na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa ulic na Os.
Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I"."

§ 2.
Wykonanie

uchwały

powierza się Burmistrwwi Miasta.
§3.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Przewodni

mgr

•

"al~~iejskiej

~

inż. ·J.~~mar
e~~ Zabielski

UZASADNIENIE
DO UCHWALy NRmW1>.!J2013
RADY MIEJSKIE W MAKOWlE MAZOWIECKI
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
W zwi ązku z warunkowym umorzeniem pożyczek z WFO ŚiGW w kwocie
110.194

zł,

koniecznym jes t rozliczenie tej kwoty

ś ro do wis k a

zmniejsza

•

•

słu żący mi

ochronie

(np . budow ą nowego separa tora do podczyszcze nia wód opadowych). Za tem

się pl a now a ną kw otę p ożyczki

M aj ąc

zasadne .

n a kła da mi

na uwadze

p owyższe

z kwoty 962. 974

podj ęcie

zł

do wysokości 852.780

przedmiotowej

u chw ały

uznaje

zł.
się

za

ZalącZnik Nr ..... ...!ł

do Protokołu

Nr .X;;~. . ·

z dnia41fUioJ..uktlUk;klJ .._

. UCHWALA NWXXVI.uIt /2013
RADY MIEJSKIEJ W MAI{QWIE MAZOWIECKIM
W

Z DNIA ~7 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
sprawie dokonania zinian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013,2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (Dz.

U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm .) Rada

Miejska w Makowie Mazowieckim :uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXVlI183/2012Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mak6w
Mazowiecki na lata 2013:2019, zalącznik Nr l zastępuje się zalącznikiem do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwala wchodzi w

życie

z dniem' podjęcia.

Przewodni7

~ejSkiej

mgr inż. ~;; ZabJB1ski

•

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXV/234/2013
RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 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 nastę pujące zmia ny dotyczące 2013 roku:
.

zwiększe nie

dochodów

bieżących

- zmniejsze nie dochodów

•

majątkowych
bieżących

- zmniejsze nie wydatków

majątkow yc h

- zwiększenie przychodów z tytułu
- zwiększenie rozchodów z tytułu
zaa n gażowania

zł;

o kwotę 108.000

. zmniejsze nie wydatków

- zwiększenie

•

o kwotę 178.813

o kwotę 391.608

spłat

wolnych

zł;

o kwotę 27.000

pożycze k

zł;

zł ;

i kredytów o kwotę 1.000.000

kredytów o kwotę 1.640.000
ś rodków

zł;

do kwoty 937.461,8 1 zł.

zł;

Załącznik Nr ...... I.f.e............
do Protokołu Nr .J:\.x.X,.I(..••••

UCHWAŁA NrJXXYIEP./2013
z dru.1:rp:0;/l.-.J..l(J4~ "",
RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 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 samor ządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn o zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,
art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, a r t. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o fina nsach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późno zm.) Rada Miejska
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje s ię zmla n w
z zał ącznikie m Nr l i 2.

budżecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie

§ 2.
Budżet

Miasta po zmianach

1) Dochody w

ł ącznej

okreś lo n yc h

w § l wynosi:

kwocie 28.836.742,03

z tego:
a) bieżące w kwocie
b) m aj ątkowe w kwocie

27.447.442,03
1.389.300,00

zł,
zł,
zł.

2) Wydatki w łącz nej kwocie 31.398.083,84 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie
25.046. 052,84 zł,
b) m aj ątkowe w kwocie
6.352.031,00 zł.

§ 3.
Dokonuje się zmia n dochodów i wydatków zwi ąza n yc h z realizacją zadań z zakres u
administr acji r ząd owej i innych za d a ń zleconych miastu odrębnym i u chw a ł ami, zgodnie
z załącz nikie m Nr la i 2a.

§ 4.
1.

Różnica mię dzy

dochodami i wydatkami sta nowi planowany deficyt budżet u miasta
w wysoko ści 2.561.341,81 zł, który zosta nie pokryty przychoda mi pochodzącymi z:
zaciąg niętego kredytu w k wocie 52 1.100,00 zł,
zaciągni ętyc h pożyczek w kwocie 1.102.780, 00 zł ,
wolnych środków w kwocie 937.461,81 zł.
Ustala s ię łącz ną kwotę przychodów bu dżet u w wysokości 6.515.241,81 zł , oraz
łączną kw otę rozchodów budżetu w wysokości 3.953.900 zł, zgod nie z załącznikiem
Nr 3.
Usta la s ię limity zobowiązań:
a) na zaci ągnięcie kredytów i p ożyczek na sfi na nsowanie pla nowanego deficytu
budżetu w kwocie 1. 623.880 zł,
b) na sp łatę kredytów i p ożycze k z lat ubiegłych w kwocie 3.959.900 zł.
o

o

o

2.

3.

§ 5.
Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach
6.352. 031,00 zł, zgodnie z załącz nikie m Nr 4.

wy noszą

§ 6.
Ustala się dotacje udzielone z budże tu Miasta podmiotom n a leżący m i nie
sektora fin a nsów publicznych zgodnie z załącznikie m Nr 5.

n a l eżącym

do

§ 7.
Wykonanie

uchw a ły

powierza

s ię

Burmistrzowi Miast a.

§ 8.
1.

2.

Uchw a ła

wchodzi w życie z dniem
Uchw ała
podlega ogłosze niu
Mazowieckiego.

p o dj ęcia

w

i obowiąz uj e w roku budżetowy m 2013.
Dzienniku Urzę dow y m Województwa

plj~.1m·ejskiej

mgr inż.

•

2

•

•
Załącznik Nr 1 do Uchwały NrX'l'X'i.z.Ę5.72013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.
Dział

Rozdział

Treść

§

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami j nieruchomościami

0470
0750
0760
0770

Wpływy

z

opłat

za

trwały zarząd , użytkowanie , służebność

i użytkowanie wieczyste

nieruchomości

Dochody z najmu i dziertawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o oodobnvm charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w oraWQ własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego
samorządu

nieruchomości

0830

Wpływy

0920

Pozostałe

odsetki

0970

Wpływy

różnych

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek za liczanych do sektora finansów publicznych

70095

z

z

usług

dochodów

Pozostała działalność

.

,h

0830

Wpływy

0920

Pozostałe

z

75011

Urzędy

2360
75023

usług

odsetki

wojewódzkie

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Urzędy

0830
75075

Wpływy

gmin (miast i miast na prawach powiatu )
z

usług

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0920

Pozostałe

zmianą

Po zmianie

Zmiana

2375250,00

- 94 000,00

2281 250,00

809000,00

- 95 500,00

713500,00

75000,00

-18000,00

57000,00

480000,00

12000,00

492000,00

60000,00

- 58 000,00

2000,00

110000,00

- 50 000,00

60000,00

72000,00

19000,00

91 000,00

7000,00

1 500,00

8500,00

5000,00

- 2 000,00

3000,00

1 566250,00

1 500,00

1 567750,00

395000,00

25000,00

420000,00

284000,00

- 25 000,00

259000,00

1 500,00

1 500,00

3000,00

159856,00

840,00

160696,00

124815,00

40,00

124855,00

15,00

40 ,00

55,00

31311 ,00

600,00

31911 ,00

1 300,00

600,00

1 900,00

3730,00

200,00

3930,00

0,00

200,00

200,00

•

Administracja publiczna

750

u.>

Przed

odsetki

zadań

z zakresu

•
Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj ąc ych osob owoś ci prawnej oraz wydatki zwią zane z ich poborem

756

11 669 979,00

- 160300,00

11 509 679,00

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

2352098,00

140000,00

2492098,00

Podatek od

2300000,00

140000,00

2440000,00

2349130,00

1 700,00

2350830,00

385000,00

45000,00

430000,00

WpłyoNy

75615
0310

Wpływy

75616

z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fIZycznych
środków

0340

Podatek od

0360

Podatek od spadków i darowizn

40000,00

- 10 000,00

30000,00

0430

Wpływy

85000,00

- 12 000,00

73000,00

0500

Podatek od

220000,00

- 27 000,00

193000,00

0690

Wpływy

3500,00

700,00

4200,00

0910

Odsetki od nieterminowych

13000,00

5000,00

18000,00

577 400,00

- 22 000,00

555400,00

292000,00

- 22 000,00

270000,00

6371 351 ,00

- 280 000,00

6091 351 ,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6151351 ,00

- 280 000,00

5871 351 ,00

Oświata

1 703474,27

0,00

1703474,27

Przedszkola

645000,00

0,00

645000,00

0690

Wpływy

330169,00

- 80109,00

250060,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z
zwiazków omin)

0,00

80109,00

80 109,00

3887117,00

18766,00

3 905883,00

2827 153,00

9000,00

2836153,00

12000,00

9000,00

21 000,00

219000,00

1 300,00

220300,00

0,00

1 300,00

1 300,00

223250,00

8466,00

231716,00

z

z

opłaty

75621
0010
801
80104

852

targowej

cywilnoprawnych

różnych opłat

z innych
podstawie ustaw

0410

transportowych

czynności

Wpływy

75618

opłaty

wpłat

tytułu

z

Udziały

gmin w pod atkach

podatków i opłat

dochody jednostek

samorządu

terytorialnego na

skarbowej
stanowiących

budżetu państwa

dochód

i wychowanie

z

różnych opłat
budżetu państwa

na

realizację własnych zadań bieżących

społeczna

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

85212
2360
85219

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracH rzadowe"oraz innvch zadań zleconvch ustawami
Ośrodki

0960

pomocy społecznej

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci

p ieniężnej

Pozostała działalność
. _-

-l'>

z

opłat stanowiących

Wpływy

Pomoc

85295

nieruchomości

-

-

gmin

•
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na rea l izację zad ań bieżących z zakresu

36250,00

8466,00

44716,00

353536,00

297189,00

650725,00

280000,00

2000,00

282000,00

0,00

2000,00

2000,00

Pozostała działalność

0,00

295189,00

295 189,00

Wpływy

0,00

295189,00

295189,00

28 774 247,03

62495,00

28836742,03

administracji

rządowej

oraz innych

zadań

Gospodarka komunalna i ochrona

900
90002

zleconych gminie

(związkom

gmin) ustawami

środowiska

Gospodarka odpadami

0690
90095
0970

Wpływy

z

różnych opłat

z różnych dochodów

Razem:

V> .

Załacznik Nr 1a do Uchwały Nr)(J<?(v!-?~.5/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013 r.

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

Treść

§
Pomoc

852

Przed

społe czn a

Pozostała działalność

85295
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

zadań bieżących
(związkom

z zakresu
gmin) ustawami

Razem :

o-

I

zmianą

Zmiana

Po zmianie

2935150,00

8466,00

2943616,00

36250,00

8466,00

44716,00

36250,00

8466,00

44716,00

8466,001

3077 916,1 61

3069450,161

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrXl(I.~,1:5/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17

października

2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.
Dział

Rozdział

600
60016

Przed

zmianą

Po zmianie

Zmiana

Transport i łączność

3726500,00

·55000,00

3671 500,00

Drogi publiczne gminne

3726500,00

- 55 000,00

3671500,00

4210

Zakup

materiałów i wyposażenia

10000,00

- 5 000,00

5000,00

4270

Zakup

usług

40000,00

- 20 000,00

20000,00

4300

Zakup

usług pozostałych

150000,00

25000,00

t75000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

3521 500,00

- 55 000,00

3466 500,00

Turystyka

10500,00

- 526,00

9974,00

Pozostała działalnoś ć

10500,00

- 526,00

9974,00

500,00

- 500,00

0,00

200,00

- 17,00

183,00

9800,00

- 9,00

9791 ,00

2409000,00

- 2 000,00

2407000,00

67000,00

- 7 000,00

60000,00

29508,00

- 10 000,00

19508,00

5000,00

3000,00

8000,00

2342000,00

5000,00

2347000,00

30000,00

5000,00

35000,00

110500,00

·40000,00

70500,00

80000,00

- 40 000,00

40000,00

80000,00

- 40 000,00

40000,00

Admin istracja publiczna

3045505,00

- 2 976,00

3042529,00

Urzędy

2756430,00

- 2 976,00

2753454,00

220000,00

- 5 000,00

215000,00

4000,00

- 2 976,00

1 024,00

630
63095

remontowych

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup

materiałów

4300

Zakup

usług pozostałych

700

budżetowych

i wyposażenia

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4300

Zakup

usług pozos tałych

4610

Koszty

postępowania sądowego

70095

i prokuratorskiego

Pozostała działalno ść

4610

Koszty

postępowania sądowego

i prokuratorskiego

Działalność usługowa

710
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
4300

750
75023

...,

Treść

§

Zakup

usług pozostałych

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4210

Zakup

materiałów

4510

Opłaty

na rzecz

i wyposażenia

budżetu państwa

•
6060

Bezpieczeństwo

754
75412

Ochotnicze

publiczne i ochrona

16000,00

5000,00

przeciwpożarowa

82200,00

0,00

82200,00

6200,00

0,00

6200,00

0,00

966,00

966,001

2000,00

- 966,00

1034,OO!

489021 ,00

- 210 000,00

279021 ,00,

447388,00

- 210 000,00

237388,00

447388,00

- 210 000,00

237 388,00

12 099 761,28

·111915,00

11 987 846,28

4504 001 ,00

0,00

4 504 001 ,00

4600,00

151 ,00

4751 ,00

5 492,00

- 151 ,00

5341 ,00

2814105,00

• 111 9 15,00

2702 190,00

123 415,00

·123415,00

0,00

76500,00

2500,00

79000,00

4 200,00

· 1 200,00

3000,00

92000,00

. 1 000,00

91000,00

2400,00

·300,00

2 100,00

28000,00

9000,00

37000,00

10000,00

2500,00

12500,00

352323,00

0,00

352323,00

650,00

· 107,00

543,00

200,00

- 100,00

100,00

12000,00

1507,00

13507,00

1 000,00

- 500,00

500,00

2500,00

- 800,00

1 700,00

9766,00

5161 803,00

st raże poża rne

2820

Dotacja celowa z b u d żetu na finansowanie lub dofi nansowa nie
realizaci i stowa rzyszeniom

4300

Zaku p

za d ań

zleconych do

usłu g poz ostałych

Obsługa długu

757

21 000,00 ;

bu dże towych

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

publicznego

,

75702

Obsługa

8110
801
80101

terytorialnego

podstawowe

4430

R óż ne opłaty

4510

Opłaty

i składki

na rzecz

bu dżetu państv.Ja

Przedszkola
budżetu

2540

Dotacja podmiotowa z

4210

Zakup m a teriałów i wyp osażenia

4240

Za kup pomocy naukowych , dydaktycznych i k siążek

4260

Zakup energii

4280

Zakup

usług

4300

Zakup

usług pozostałych

4330

Zakup usług przez jednostki
tervtorialneao

80114

00

samorząd u

Odsetki od samorządowyc h papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jed n ostkę
samorzadu tervtorialneao kredvtów i ooży!'Zek
Oświata i wychowanie
Sz koły

80104

852

papierów wa rtościowych , kredytów i pożyczek jednostek

dla niepublicznej jednostki systemu

zdrowotnych

Zesp oły obsługi

samorządu

terytorialnego od innych jednostek

ekonom iczno-administracyjnej

sz kół

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4280

Zakup

usług

4300

Zakup

usług pozostałych

4410

Podróż e służbowe

4700

Szkolenia pracowników
Pomoc

oświaty

zdrowotnych

społeczna

krajowe
ni ebędących czło nka mi

korpusu

służby

cywilnej

samorządu

5152037,00

.

•
85219

651 192,00

1 300,00

652492,00

22960,00

1 300,00

24260,00

P oz ostała działalność

273250,00

8 466,00

281716,00

31 10

Świadczenia społeczne

272 200,00

8000,00

280200,00

4210

Zakup

1 050,00

466,00

1 516,00

1190946,00

- 9375,00

1181571 ,00

95000,00

- 9 323,00

85677,00

67600,00

- 23000,00

44600,00

18000,00

- 9 323,00

8677,00

0,00

23000,00

23000,00

221946,00

- 52,00

221894,00

31 000,00

4900,00

35900,00

8900,00

- 4 900,00

4000,00

4000,00

- 52,00

3948,00

803360,00

100,00

803460,00

8900,00

100,00

9000,00

8900,00

100,00

9000,00

653638,00

- 5 000,00

648638,00

Poz ostała d ziałalność

5000,00

- 5 000,00

0,00

Stypendia różn e

5000,00

- 5 000,00

0,00

31 825009,84

- 426 926,00

31 398 08 3 ,84

Ośrodki

4210
85295

pomocy

społecznej

Zakup materiałów i wyposażenia

materiałów

i wyposażenia

Gospodarka komunalna i ochrona środowi ska

900
90001

Gospodarka

ściekowa

4300

Zaku p usług

pozostałych

4510

Opłaty

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

90095

i och rona wód

na rzecz budże tu

państwa
budżetowych

P ozostała działalność

4260

Zakup energij

4270

Zakup

4500

P ozostałe

921

usług

remontowych

podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Kultura i ochrona dziedzictwa narod owego

92105

Pozostałe

2360
926

zadania w zakresie kultury

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221
ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom
prowadzącym d z iałalność pożytku publicznego
Kultura fizyczna

92695
3250

Razem :

'O

•

•
Załaczn ik Nr 2a do U chwały Nr.w.\"Ri.?/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 paźd ziernika 201 3 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

Po zmianie

8466,00

2943616,00

Pozostała działal n ość

36 250,00

8466,00

44 716,00

3110

Świadczenia społeczne

35200,00

8000,00

43200,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 050,00

466,00

1 516,00

Pomoc

85295

społeczna

Razem:1

o

Zmiana

2935150,00

852

-

zmianą

3069450,161

8466,001

3077 916,161

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr <'0.~VI)}?.I2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 p aździe rnika 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.

Treść

,

2

•

2.
3.

Wolne środki ,
ustawy

3

Kwota
4

6515241,81

° których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6

950

937461 ,81

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
publicznych

951

275000,00

Przychody z zaciągniętych
krajowym

952

5302780,00

środków

Rozchody
1.

§

ogółem :

Przychody
1.

Klasyfikacja

Spłaty

pożyczek

i kredytów na rynku

ogółem:

otrzymanych krajowych

pożyczek

3953900,00
i kredytów

992

3953900,00

II

Załącznik Nr 4 do Uch wały Nr X.XX! :U. 5 .. ./20 13
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 paździe rnika 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r.
Dział

Rozdz ia ł

Treść

§
Przetwórstwo

150
15011
6639

Przed

przemysłowe

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 inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoria lnego

1 905,00

0,00

1905,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz
wiedzy o Mazowszu

1 905,00

0,00

1 905,00

500000,00

0,00

500000,00

500000,00

0,00

500000,00

250000,00

0,00

250000,00

250000,00

0,00

250000,00

250000,00

0,00

250000,001

250000,00

0,00

250000,00

3521 500,00

- 55 000,00

3466 500,00

3521 500,00

- 55 000,00

3466500,00

3521 500,00

- 55 000,00

3466500,00

100000,00

0,00

100000,00

2100000,00

0,00

2 100000,00

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separtaora w ulicy Sportowej - etap II - ulica
Wierzbowa

285000,00

- 55 000,00

230000,00

Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego

662000,00

0,00

662000,00

264 500,00

0,00

264 500,00

110000,00

0,00

110000,00

Gospodarka mieszkaniowa

1 270000,00

0,00

1 270000,00

P ozostała działalność

1 270000,00

0,00

1 270000,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
Dostarczanie

40001
6010

gaz i

wodę

Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
funduszy statutowych banków państwowy ch i innych instytucji finansowych
Objęcie udz iałów

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Budowa miejskiej sieci
Transport i

60016

energię elektryczną,

ciepła

Wydatki na zakup i

600

w

spółce Przedsiębiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z

uzupełnienie

0 . 0.

budżetowych

ciepłowniczej

na odcinku od ul. Gen .

Pułaskiego

do ul. Sl. Moniuszki

łączność

Drogi pUbliczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej
Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z

montażem

Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa,
Wykonanie nawierzchni Ulicy Jaśmin owej

700
70095
~

IV

Po zmianie

Zmiana

1 905,00

s połeczeństwa

400

zmianą

separatora w ulicy sportowej - etap I

Buźniczna , Kanałowa

i Zielony Rynek

•

•
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

720
72095

budżetowych

1 270000,00

0,00

1270000,00

Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II

1 250000,00

0,00

1250000,00

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul . Mickiewicza 33

20000,00

0,00

20000,00

Infonnatyka

556500,00

0,00

556500,00

Pozostała działalność

556500,00

0,00

556500,00

473025,00

0,00

473025,00

473025,00

0,00

473025,00

83475,00

0,00

83475,00

83475,00

0,00

83475,00

Administracja publiczna

20138,00

5000,00

25138,00

Urzędy

16000,00

5000,00

21 000,00

16000,00

5000,00

21000,00

0,00

5000,00

5000,00

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Przeciwdziałan ie

750
75023

budżetowych

budżetowych

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetolN)'ch

Zakup kserokopiarki

16000,00

0,00

16000,00

Pozostała działalność

4 138,00

0,00

4138,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

4 138,00

0,00

4 138,00

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
niwelowanie dwudz ielności potencjału województwa

4 138,00

0,00

4 138,00

59300,00

0,00

59300,00

59300,00

0,00

59300,00

59300,00

0,00

59300,00

59300,00

0,00

59300,00

67188,00

23000,00

90188,00

0,00

23000,00

23000,00

0,00

23000,00

23000,00

0,00

23000,00

23000,00

42000,00

0,00

42000,00

42000,00

0,00

42000,00

Zakup

75095
6639

sprzętu

Oświata

801
80101

Szkoły

komputerowego

wspomagającej

i wychowanie

podstawowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1
Gospodarka komunalna i ochrona

900
90001

Gospodarka

ściekowa

ś rodowiska

i och rona wód

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśm inowej

90019

Wpływy

i wydatki

związane

z gromadzeniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

w

środków

budżetowych

z opłat i kar za korzystanie ze

środowi ska

•
Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy
ulicy Kolejowej

Kanałowej

do

20000,00

0,00

20000,00

22000,00

0,00

22000,00

25188,00

0,00

25188,00

25 188,00

0,00

25188,00

25 188,00

0,00

25 188,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9500,00

0,00

9500,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9500,00

0,00

9500,00

Dota cje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

9500,00

0,00

9500,00

Dotacja celowa - Doposazenie pracowni instruktorskich w Miejskim Domu Kultury

9500,00

0,00

9500,00

Kultura fizyczna

373000,00

0,00

373000,00

Obiekty sportowe

373000,00

0,00

373000,00

373000,00

0,00

373000,00

373000,00

0,00

373000,00

- 27 000,001

6352031 ,001

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy

Kościelnej

do ulicy Gen.

Pułaskiego
Pozostała działalność

90095
6650

Wpłaty

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

związków

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu

921
92109
6220

926
92601

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole

Szkół

Nr 2

Razeml ---;379

~

.j>.

031 ,0~r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr>O!)(~~201 3
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013 r.

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

Dział

Rozdział

Kwota dotacji
Iw zll

Treść

podmiotowej przedmiotowej

1

2

3

4

5

celowej

6

Nazwa jednostki

Jednostki sektora finans6w publicznych

743000

63503

150

15011

S amorząd

Województwa Mazowieckiego

1905

750

75095

Samorząd

Województwa Mazowieckiego

4 138

85 1

85 154 Powiat Makowski

921

92109 Miej s ki Dom Kultury

375 000

92 1

92116 Miejs ka Bibliotek Publiczna

368000

Jednostki nie

należące

6000

do sektora finans6w publicznych
gotowości

O

51 460

104500

754

754 12 Utrzymanie

85 1

85 154 Realizacja program u profilaktyki
antyalkoholowej

921

92105

kulturalna

9000

926

92605 Upowszech nianie kultury fizycznej i sportu

85500

D zia ł a lno ść

OGÓŁEM :

bojowej OSP

966
10000

743000

168003

15

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ~M.I:',U3.? .. .I2013
RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2013 rok
się zwiększenia

Dokonuje
-

opłat

użytkowanie

za

wieczystego w prawo
zwiększenie

zwiększenie
zadań

własności

kwotę

oraz

sprzedaż

95.500

tytułu

z

w tym:

zmniejszonych

prawa

użytkowania

kwotę

1.500

zł

tytułu

z

odsetek od

wpłat;

dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 40

z zakresu administracji

zł

z

tytuły

zł

z tytułu

dochodów z realizacji

rządowej;

zwiększenie

dochodów w rozdziale 75023 o kwotę 600

-

zwiększenie

dochodów o kwotę 200

-

zwiększenie

dochodów o

z podatku od

nieruchomości

zwiększenie

zł,

zł,

mienia;

-

-

o kwotę 62.495

przekształcenia

wieczyste,

dochodów w rozdziale 70095 o

nieterminowych
-

budżetowych

zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 o
wpływów

-

dochodów

kwotę

zł

wpływów

z usług;

w rozdziale 75075 z tytułu odsetek;

140.000

zł

tytułu wpływów

w rozdziale 75615 z

od osób prawnych;

dochodów w rozdziale 75616 o

kwotę

1. 700

zł

z

tytułu

podatków i

opłat

od osób fizycznych;
-

zmniejszenie dochodów w rozdziale 75618 o

kwotę

zł

22.000

z

tytułu wpływów

z opłaty skarbowej;
-

zmniejszenie dochodów o

kwotę

280.000

zł

w rozdziale 75621 z

tytułu udziału

w podatku dochodowym od osób fizycznych;
-

zwiększenie

dochodów w rozdziale 80104 o

celowej zgodnie z
własnych

Decyzją

80.109

zł

w wysokości 80.109
zwiększenie

z realizacji

się

realizację zadań

wrzesień-październik

tytułu opłat

zmniejszenia dochodów z

za przedszkole

zł;

dochodów w rozdziale 85212 o
zadań

z otrzymania dotacji

Wojewody Mazowieckiego Nr 148 na

z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie

2013 r. , oraz dokonuje

-

kwotę

z zakresu administracji

kwotę

z

tytułu

dochodów

i innych

zadań

zleconych

9.000

rządowej

zł

ustawami;

-

zwiększenie

darowizny na

dochodów w rozdziale 85219 o
działalność świetlicy

kwotę

1.300

socjoterapeutycznej ;

zł

z

tytułu

otrzymania

zwiększenie

dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 8.466

zł

tytułu

z

otrzymania dotacji

celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173;
zwiększenie

dochodów o kwotę 2.000

zł

tytułu opłat

w rozdziale 90002 z

za poniesione

koszty upomnienia;
zwiększenie

dochodów w rozdziale 90095 o

inwestycyjnej ze
Dokonuje

się

Związku

kwotę

zł

295.189

z

tytułu

zwrotu

składki

gmin Regionu ciechanowskiego za lata 2010-2012.

zmniejszenia wydatków

budżetowych

o kwotę 426.926

zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 55.000
pn.: "Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z

montażem

zł

zł,

w tym:

na zadania inwestycyjne

separatora w ulicy sportowej

- etap II - ulica Wierzbowa";
zmniejszenie wydatków o

kwotę

526

zł

tytułu

w rozdziale 63095 z

wydatków

bieżących;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 7.000

zł

zwiększenie

5.000

wydatków w rozdziale 70095 o

kwotę

z tytułu zakupu
zł

z

usług;

tytułu

kosztów

postępowania sądowego;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 71004 o

kwotę

40.000

zł

z przeznaczeniem na

opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
zmniejszenie wydatków w rozdziale 75023 o
korzystanie ze

2.976

zł

z

tytułu opłat

za

środowiska;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o
kredytów i

kwotę

kwotę

210.000

zł

z

tytułu

odsetek od

kwotę

111.915

zł

z

tytułu

dotacji dla

kwotę

1.300

zł

z przeznaczemem na

8.466

zł

z przeznaczemem na

pożyczek;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 o
nie publicznych przedszkoli;
zwiększenie

zakup

wydatków w rozdziale 85219 o

materiałów

zwiększenie

do

świetlicy

socjoterapeutycznej;

wydatków w rozdziale 85295 o

wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych

programu

przyjętego uchwałą

kwotę

dla osób uprawnionych na podstawie

Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o
korzystanie ze
paragrafami w

środowiska.
związku

rządowego

Ponadto dokonuje

kwotę
się

9.323

zł

przeniesienia

z

tytułu opłat

za

środków pomiędzy

z realizacją zadania "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

na ulicy Jaśminowej";
zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095 o
środków

transportowych;

kwotę

52

zł

na

opłacenie

podatku od

-

zwiększenie

wydatków o

zleconych organizacjom

kwotę

pożytku

100

zł

w rozdziale 92105 na

publicznego;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 5.000
Ponadto, dokonuje

się

reali z ację zadań

przeniesienia

zł

środków pomiędzy

na stypendia.
paragrafami w

60016; 70005; 75023, 75412;80101; 80104;80114;90095.

mgrJaIL

•

rozdziałach

Załącznik Nr ... A1...............
do Protokołu Nr .X.X.l<.k'......
z dniatf.ffU{.x;UB.1.'tu.k.a.iOI3 y

UCHWALA Nr XXXV/ ..2...'ó. ~. ... ./20l3
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM
Z dnia 17 października 2013 r.
w sprawie ustalenia wynagrQdzenla dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2013 r:, poz. 594 z późno zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o jmicownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późno zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) uchwala
siC<, co następuje:
§1.
Z dniem l listopada 2013 r. ustala się dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości :
I) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.500,/słownie:

zł

brutto

cztery tysiące pięćset złotych brutto/;

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.500,- zł brutto
/słownie: jeden tysiąc pięćset złotych brutto/;
3) dodatek specjalny w wysokości 30

% łącznego wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.800,- zł brutto
/słownie: jeden tysiąc osiemset złotych brutto/;

4) dodatek za wieloletnią pracę w

wysokości

20 % wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXIV/ 159/20l2 r. Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z
dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przewodniCZr~ iejSkiej
mgr inż. F ; -ZabieJSki

.

UZASADNIENIE
do

•

uchwały

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków
Mazowiecki.

W okresie od dnia 30 października 2012 roku , kiedy podjęto uchwałę sk utkującą
obniżeniem wynagrodzenia mies ięcznego za św iadc zo n ą pracę Burmistrzow i Miasta
Maków Mazow iecki, stosunek jego do realizowanych za dań uległ znacząc ej poprawie.
Pan Burmistrz Janusz Jankowski wykonuje o bowiązki wynikające
z zajmowanego stanowiska pracy w sposób właściwy. Prawidłowo jest realizowany
budżet Miasta, na co wskazuje mię d zy innymi podj ęcie i wykonywanie dodatkowych,
zadań inwestycyjnych - szczególnie w zakresie moderni zacji i remontów infrastruktury
drogowej i osiedlowej. Również w sposób prawidłowy realizowany j est nadzór nad
budżetem i zadaniami jednostek organizacyjnych podległych panu Burmistrzowi.
Poprawie uległa współpraca Pana Burmistrza z Radą Miejską, co ma znaczny wpływ na
realizację wspólnie podejmowanych zadań . Burmistrz posiada dobre rozeznanie w
zakresie potrzeb Miasta i jego mieszkańców, jest otwarty na rea li zacje zadaIl
wnioskowanych przez radnych i mieszkańców, w pełni angażuje s ię w wypełnianie
obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska.
Mając powyższe

na uwadze przedkladam projekt

uchwał y

w przedmiotowej

sprawIe.

ĄC~:ADY

mgr

•

inż .

Załącznik Nr .......'!!!..............
do Proookolu Nr .XX,'t/!.. .......
VI

(

,

,

z dnia lJ:t; fUU!ILll1.r.KII.!IB.,wJ3 ~ _

Uchwala Nr Mt.JI.jJ.3.!f. ../2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 17
w sprawie odmowy

•

uwzględnienia

października
usunięcia

wezwania do

naruszenia prawa

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2013r., poz. 594 z późno zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim, uchwala co
następuje:

§I
się uwzględnienia

Odmawia

wezwania z dnia 24

prawa w uchwale Nr XXlIIII4112012 z dnia 4
zmiany Studium

uwarunkowań

Maków Mazowiecki poprzez
obrębie

do niniejszej

2013r. do

października

usunięcia

naruszenia

2012 r. w sprawie uchwalenia

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

zmianę ustaleń

co do przeznaczenia

0001 Maków Mazowiecki, z przyczyn

załącznik

września

określonych

działki

nr 332

w uzasadnieniu

położonej

w

stanowiącym

uchwały.

§2
Zobowiązuje

SIę

Przewodniczącego

przekazania niniejszej

uchwały

Makowie Mazowieckim do

Rady Miejskiej

wraz z uzasadnieniem

usunięcia

w Makowie
Wzywającemu

Mazowieckim do
Radę Miejską

naruszenia prawa.

§3
Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Miejskiej
mgr inż.

w

Załącznik

do

uchwały

Nr ..... l

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

Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

Uzasadnienie
września

Pismem z dnia 24
wezwana do

usunięcia

Maków Mazowiecki w studium

działki

co do przeznaczenia
uwarunkowań

nr 332

baz

Wzywający

znajduje

usług

w swoim

się

ww.

przemysłowych
usługi

•

produkcyjnych (tereny
wystąpieniu

nieruchomość

d ziałalności

wskazał, iż

332

po

w

obrębie

000 l

i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta Maków Mazowiecki jako terenu przeznaczonego pod
składów,

położonej

została

października

naruszenia prawa w uchwale Nr XXlll/ 14112012 z dnia 4

zmianę ustaleń,

20 12r poprzez

2013 r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim

przemysłową,

objętej

kodem PSU).

gospodarczej

zmiana przeznaczenia terenu, na której

zmianie

(kod PSU) na przeznaczenie pod

zabudowę

przeznaczenia

zabudowę usługowo,

terenu

z funkcji

handel ,

rzemiosło,

swobodę d z iałalności

produkcyjno-techniczne (kod UM) godzi w

gospodarczej

(przedkładając jednocześnie decyzję środowiskową z dnia 30 kwietnia 2013r.). Ponadto
Wzywający zarzucił, że
października

ograniczenia wprowadzone

2012 r. nie

publicznego oraz

wolności

znajdują

członka

Nr XXJII/ J 4112012 z dnia 4

uzasadnienia w ochronie

w tej sprawie

sporządzoną

OLU z/s w Warszaw ie Nr 362

posiłkując

przez Pana mgr

ustaliła,

co

inż.

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8
jest

w

porządku

granicach

terenu

Się

jednocześnie

analizą

Zbigniewa Bronowickiego

na s tępuje :

Zgodnie z ustaleniami planu miej scowego sektor D (uchwalony

położona

bezpieczeństwa,

i praw innych osób.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
urbanistyczną

uchwałą

września

oznaczonego

Uchwałą

Nr XXVI/I 5712005

2005r.) przedmiotowa

symbolem

PSU.

działka

Podstawowym

ustaleń

przeznaczeniem terenu, na podstawie
działalności

gospodarczej

określonej

działalnością ,

stałych,

dystrybucji paliw
urządzenia

wewnętrzna ,

komunikacja

towarzysząca.

Biorąc

uwagę

służących działalności

szeroko rozumianych
usług

żadnych ograniczeń

usług

obiektów
W

na

usług

nie stwierdza

oznaczonych
środowisko

na

wyłącznie

świetle ustaleń

umoż liwić realizację

podstawowe.

w

poza granicami

np.

działki

środowisko.

obowiązującego
przemysłowych

planu
-

przeznaczonych

równie ż

czym do terenów tych nie
przy granicy miasta, ze
planu jest jedynie

związku

wyłączeniem

na fakt,

możliwości

Makowa Mazowieckiego.
inwestycyjne
uciążliwego

ograniczenia

lokalizowania

określonych

przedsięwzięć

i zo lację

Samorządowego

działki

na celu

Kolegium

332 w przestrzeni

przestrzenną

u sługową

należy

przeznaczenie

inwestycji

sąs iedz twie

obszarów

(rejon oczyszczalni),

przeznaczeniu mieszkaniowym (550 m, przy
położonego

przy ulicy Moniuszki

funkcja mieszkaniowa zgodnie z ustaleniami

przeznaczenia dla podstawowej funkcji

przestrzennych i

lokalizacji

uzupełniające mające

Poło żenie

terenu U,MN
że

realizację

z tym wszystkie ustalenia § 31

decyzji

produkcyjno -

dominującym

można za liczyć

produkcyjno 

dopuszcza

wzbogacić (uatrakcyjnić)

zapeWnia

działalność

w zg lędu

obiektów

lokalizowanych w terenach PSU

z 8 marca 2013r.

formą u zupełniającego

uwarunkowań

działalności

w otoczeniu gruntów rolniczych, w blisk im

na

-z

inwestycyjnej do norm

§5 pkt 9 jako przeznaczenie

znaczne oddalenie od terenów o

Analiza

W

urządzeń

miejscowego

położenie

nakazu

możliwości

inwestycji docelowych lub

Ostrołęce

ludności

z ograniczeniem

Stanowisko to jest potwierdzone w

Odwoławczego

zieleń

bazy i siedziby firm

ustaleń ograniczających możliwości

PSU,

ust. I w zakresie lokalizacji obiektów i
w

oraz

w zakresie produkcji i

uchwały

w §5 pkt 9. niniejszej

innych

na

daną

budownictwa, handlu hurtowego oraz

stosownymi przepisami prawa czy ograniczenie

traktować

obiektów

należy rozumieć

lokalizowanych rodzajów

symbolem

mogących znacząco oddziaływać

z

wyjaśnienie pojęcia

służących obsłudze mieszkańców

się

związane

w ustaleniach dla terenu PSU nie wprowadzono

gospodarczej

publicznych czyli

terenach

rzemieślniczego,

określonej

definicji

treści uchwały

oddziaływania

i

możliwości

co do

tych

dla innych podmiotów gospodarczych i

działalności

wszelkich form

obsłudze

ustalenia § 5 pkt 9. tj.

należy stwierdzić, że

publicznych

usługowej. Treść

służące

prowadzących działalność gospodarczą

przemysłowego

przetwórstwa

służące

obiekty handlu hurtowego i detalicznego,

gospodarczej, przez te obiekty

(podmiotów gospodarczych)

obiekty

miejsca parkowania, place manewrowe, obiekty

technicznej

pod

zaplecza technicznego

płynnych,

gazowych i

infrastruktury

uchwały , są

w § 5 pkt 9, tj .: budynki produkcyjne, magazynowe,

urządzenia

administracyjne, gospodarcze i

§ 31 ust. I ww.

ustaleń

obowiązującego

usługowej).

planu jednoznacznie

wskazuje,

że

środowiskowej

po

spełnieniu

inwestycję

argumenty

przytoczone

przez organ I instancji nie
określonych

warunków

(plan miejscowy), czy
Ustalenia

mają

uzasadnieniu

z

wydania

decyzji

uzasadnienia formalno - prawnego, a inwestor

obowiązujących

mógłby realizować swoją

mieście

w

norm prawa lokalnego

istniejącego sąsiedztwa.

zmiany

uwarunkowań

studium

kierunków

przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki zgodnie z
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4
obowiązującej

odmowy

w stosownych opiniach

wynikających

bez przeszkód

w

zmianie studium

znalazła się

dla której w ustaleniach studium

w

Uchwałą

paźd z iernika

zasięgu

zagospodarowania

Nr XXIII/141/2012 Rady

2012 r. -

Działka

332 w

strefy funkcjonalno - rozwojowej UM

określono:

" Kierunek rozwoju podstawowy - .
Obiekty

rzemiosła, usług

produkcyjno - technicznych, handlu hurtowego i detalicznego oraz

inne obiekty usługowe
Kierunek rozwoju

uzupełniający -

Zabudowa mieszkaniowa dla

właścicieli

Obiekty i urządzenia

komunikacji

obsługi

Budynki gospodarcze,

garaże

obiektów;
kołowej

takie jak

garaże,

na samochody osobowe, obiekty

parkingi;

małej

architektury;

Zieleń towarzysząca .

Dopuszczone formy zagospodarowania Obiekty infrastruktury drogowej;
Sieci, obiekty i

urząd zenia

infrastruktury technicznej w tym obiekty i

urzą dze ni a zewnętrzne

infrastruktury komunalnej;
I stniejąca

zabudowa zagrodowa bez prawa do rozbudowy i modernizacj i.

Dopuszczone

wyłącznie

na podstawie

szczegółowych ustaleń

planu miej scowego 

Obiekty i

urządzenia obsługi

komunikacji

kołowej

takie jak stacje paliw, obiekty

obsługi

samochodów itp;
Obiekty

użyteczności

Obszary

sąsiednie

publicznej

zostaly zakwalifikowane do strefy MN2 dla, których w studium

określono:

Kierunek rozwoju podstawowy - .
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Kierunek rozwoju

uzupełniający

wolnostojąca

-

Zabudowa

u sługowa obejmująca wolnostojące,

usługowe

o

nieuciążliwym

oddziaływaniu

wbudowane lub dobudowane obiekty i lokal e

na otoczenie

związane

z

obsługą

terenów

mieszkaniowych;
Budynki gospodarcze,

garaże

na samochody osobowe;

Zieleń towarzysząca.

Dopuszczone formy zagospodarowania Obiekty infrastruktury drogowej;
Sieci, obiekty i

urządzenia

infrastruktury technicznej w tym obiekty i

urządzen ia zewnętrzne

infrastruktury komunalnej;
Istni ejąca

zabudowa zagrodowa bez prawa do rozbudowy i modernizacji.

Dopuszczone

wyłącznie

Samodzielne obiekty
dominująca

Obiekty

forma

na podstawie
usługowe

o

szczegó łowych ustaleń

nieuciążliwym

u żytecz nośc i

południowej

oddziaływaniu

na otoczenie, jako

działki;

publicznej "

Zmiana studium uchwalona w 2012 r. zmienia
w

planu miej scowego -

części

ca łkowi c i e

zasady zagospodarowania terenów

miasta. Kierunki polityki przestrzennej dla tej

częśc i

miasta

kwalifikującą ją

jednoznacznie

do rozwoju procesów urbanizacyjnych

związanych

z

rozwojem funkcji mieszkaniowej o formie raczej ekstensywnej. Jest to uzasadnione bardzo
dobrą dostępnością

korzystnymi warunkami przestrzenno - krajobrazowymi oraz bardzo
komunikacyjną

na

działce

wyjątkiem

tego rejonu miasta. W obszarze tym za
występują

332 nie

inne

inwestycji lokali zowanej

uciąż liwości mogące ograniczyć atrakcyjność

tych rejonów

miasta do rozwoju zabudowy mi eszkaniowej . Nawet przebieg po granicy obszaru dróg
krajowych

w

perspektywi e

realizacji

obwodnic

miasta

poza

Jego

granicamI
mieści e

administracyjnymi i tym samym uspokojenie ruchu tranzytowego w samym
będzie

•

czynnikiem

ograniczającym

możliwości

J ednocześnie

zmiana studium jednoznacznie

związane

działalnością

z

przemysłowa

gdzie w

usługową

produkcyjno -

-

funkcji

Krajowej). Ograniczenie

mieście należy rozwijać

zasięgu

racjonalnym

we

terenów

skrzyżowania

przemysłowych

wszystkich
większej

przemysłowo

mieszkańców

miasta

działalnośc i

prowadzeniem

hałasu, zanieczyszczeń,
prawidłowo

aspektach

rozwoju

umożliwia
również

oraz co bardzo istotne

miasta.

zachowanie

na

łatwiej sze

umożliwia również

uciążliwościami

ewentualnymi

gospodarczej na terenach produkcyj no -

przestrzenną

będz ie

332

mogła

zagospodarowywanych w

będą

ulic DCK i Armii

przestrzennego

jednostce administracyjnej

u sługowych

przed

strukturę

działce

nieruchomości

-

z

.

.

zWIązanymI

usługowych

z

(emisja

potoki ruchu towarowego). Ustalenia studium w tym zakresie

kształtują

inwestycja na

zamieszkania

ścieków

do wskazanych rejonów jest

ladu przestrzennego w rejonach miasta o innych funkcj ach. Pozwala
uzbroj enie terenów

funkcje

tj . przede wszystkim dzielnica

na ulicy Moniuszki oraz rejon

Koncentracja takich obszarów w

ochronę

mieszkaniowych .

(rejon ulic Ciechanowskiej i Przasnyskiej, rejon oczyszczalni

wyraźną granicą po sadowioną

działaniem

określa

rozwoJu

ni e

obarczone

miasta.

Powodują

istotnie negatywnie

sąsiedztwie

pod

funkcję

uci ąż liwościami związanymi

z

jednak,

że

wpływać

planowana
na

wartość

mieszkaniowe. Warunki do

działalno śc ią

sortowni odpadów

nawet przy zachowaniu w jej funkcjonowaniu dopuszczonych przepisami prawa norm emisji
zanieczyszczeń

i

hałasu

do

przetwórstwem odpadów na

środow i ska.
d ziałce

kształtującym politykę przestrze nną
mogącym za hamować

dokumencie.

Biorąc

Samorządowego

prawa

własności

istotnie
pod

Kolegium

Dopuszczeni e rozwoju

332 w

uwagę

studium, które jest dokumentem

dłu ższym

okresi e czasu, jest czynnikiem

kierunków rozwoju miasta

ustalenia

studium

Odwoławczego wykładnia

nie ma zastosowani a,

z

świetle u s tal e ń

miasta w

realizację

działalności związanej

ponieważ

konflikt przestrzenny planowanej inwestycji i całej

wymieniona

określonym

w

w tym

rozstrzygnięciu

konstytucyjna sposobu wykonywania

wszystkie uwarunkowania
społeczności

wskazują

na

miasta Maków Mazowiecki.

własności

Sposób wykonania prawa
decydującym

o warunkach rozwoju

sposobu wykonania prawa
określone wyrażnie

większej społeczności

własności

może

jednego inwestora me
i nie

być

czynnikiem

może ograniczać możliwości

innych osób prawnych lub fizycznych, ( co

zostało

wart. 6 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. z 2012r. poz.647 z
określonych ustawą,

późno

zm.). Zgodnie z tym przepisem

każdy

ma prawo, w granicach

tytuł

do "zagospodarowania terenu, do którego ma

prawny, zgodnie z

warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem
interesu publicznego oraz osób trzecich" oraz "ochrony
zagospodarowaniu terenów
Mając powyższe
iż

stwierdza,

na

należących

względzie

własnego

interesu prawnego przy

do innych osób lub jednostek organizacyjnych".

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim jednoznacznie

brak jest podstaw do

przyjęcia

,

iż

interes prawny

"Wzywającego" został

naruszony w przedmiotowej uchwale. Z regulacji zmiany studium wynika,
ustalenia

mają

charakter wytyczonych przez

przestrzennego.

Radę Miejską
mają

Normy przedmiotowego studium

bezpośredni oddziaływać

zewnątrz

administracji. Ich

na

sferę

oddziaływanie

wytyczna dla organu kompetentnego do
mającego

charakter

normy-reguły.

praw i

zawarte w nim

kierunków zagospodarowania
zatem charakter tzw.

kierunkowych lub programowych. Taki charakter norm sprawia,
sposób

iż

obowiązków

że

nie

są

norm

one zdolne w

podmiotów

może być wyłącznie pośrednie

stojących

na

jako pewna

podjęcia rozstrzygnięcia bezpośrednio wiążącego

W odniesieniu do procesu planistycznego to

właśnie

i

na

etapie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada uzyskuje
kompetencje do prawotwórczej

działalności

władztwa

w ramach

którego jest uprawniona do kreowania - w granicach
prawnych

bezpośrednio

oddziałujących

na prawo

programy) wskazane w studium Miasta

muszą

planistycznego, w ramach

upoważnienia

własności.

być

ustawowego - norm

Zasady (kierunki, cele,

rozważane

łącznie

z zasadami

ustawowymi, a przede wszystkim konstytucyjnymi. Zawarte w studium ww. stwierdzenia
należy traktować

jako wskazany w studium kierunek

(zasadę) działania

uchwalania planu. Wprawdzie wywodzony z prawa do swobody
interes

" Wzywającego"

trudno

byłoby uznać, że został

konkretnej

sprawie

" nieruchomości

jest

wyraźnie

uchwalone

332". To nie z

rady gminy na etapie

działalności

gospodarczej

zindywidualizowany i jest prawnie chroniony, ale

naruszony ustaleniami przedmiotowego studium. W tej
studium

nie

zmienia

ustaleń zaskarżonego

sytuacji

prawnoplanistycznej

studium, a z aktów prawa powszechnie

obowiązującego

i wydawanych na ich podstawie indywidualnych aktów administracyjnych

mogą wynikać

ograniczenia w sposobie korzystania z

nieruchomości.

Dopiero zatem

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie studium
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
sposób wykonywania prawa

własności nieruchomości

zagospodarowaniu przestrzennym). Wskazane przez
w

żaden bezpośredni

gospodarczą
pośredni

sposób nie

na przedmiotowej

- jako

wiążący

zagospodarowania.

mogą oddziaływać

Wzywającego

na

ustalenia spornej

prowadzoną

przez niego

ewentualnie

oddziaływać

uchwały

działalność

w sposób

kierunkowo element w procesie uchwalania miejscowego planu

ingerencji

to jednak nawet i w tym wypadku nie
polegającej

uprawnienia wyprowadzanych z prawa
Rada Miejska w tym miejscu pragnie
•

wraz z innymi przepisami

(art. 6 ust. I ustawy o planowaniu i

nieruchomości. Mogą

Oddziaływanie

zasady kwalifikowanej

kształtują

uwarunkowań

własności

stanowiłoby

na naruszeniu interesu prawnego lub
lub tzw. prawa do

również podkreślić, iż żaden

wolności

przepis

gospodarczej .

obowiązującego

prawa w chwili uchwalania, jak i w chwili obecnej, nie daje podstaw, aby
przedmiotowego studium jako

z

uznać

normy

bezwzględnie obowiązujące normy-reguły wykraczające

katalog kierunków zagospodarowania przestrzennego i

poza

bezpośrednio determinujące treść

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Żaden przepis obowiązującego prawa
w

szczególności

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera norm

pozwalających traktować

regulacje zawarte w przedmiotowej uchwale o zmianie studium

jako materialnoprawne podstawy aktu normatywnego, jakim jest plan miejscowy. W
z

powyższym podjęcie

niniejszej

uchwały

o odmowie

uwzględnienia

wezwania do

związku

usunięcia

naruszenia prawa jest konieczne i uzasadnione.
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