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ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. 7 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego na wniosek 
Burmistrza Miasta zapraszam na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 roku o godz. 1200 

w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad : 
1. 	 Otwarcie obrad . 
2. 	 Stwierdzenie prawomocności obrad . 
3. 	Wprowadzenie ewentualnych zmian w porządku obrad . 
4 . 	 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. 

5. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 
długoterminowej pożyczki. 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 

pieniężnego i niepien iężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 

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

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej 

Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok. 
9. 	 Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej. 

przeWOdniCZ~ MiejskiejY 
~ 

Walde Zabielski 

06-200 Maków Mazowiecki , ul. Moniuszki 6, te l. 29/ 71-7 1-002 wew. 71- 42- 129, fax. 29171-7 1-507 



Protokół z XXXVIII sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 13 grudnia 2013 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego 


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

• 

Ad pkt 1. 
Obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 
otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał 

radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli 
prasy. Wyjaśnił, że sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek 
Burmistrza Miasta, który stanowi załącznik nr 3 do protokołu . 

Ad pkt 2. 
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nieobecny był radny Tadeusz Szczuciński 
radny Rafał Barański. Obecnych na sesji było 13 radnych. 

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

Obrady XXXVIII sesji trwały w czasie od godz. 1200 do godz. 1320 
. 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku 


obrad. 


Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM porządek obrad poddał pod 

głosowanie: 


• za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów . 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 4. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 

Makowie Mazowieckim. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski : 
Tytułem wstępu kilka zdań przynajmniej ode mnie, jako wnioskodawcy. Piątego 
grudnia na sesji, mimo że zdjęto z porządku obrad zaproponowane przeze mnie 
trzy uchwały dotyczące budowy systemu ciepłowniczego w naszym mieście, ale 
dyskusja była burzliwa, ale myślę, że i twórcza, przy czym, że .......... Pana 

Grzegorza Napiórkowskiego drugiego wspólnika Pana Lecha Gadomskiego, no 
przy również, twórczej dyskusji innych osób wyjaśniliśmy potrzebę, ideę tego, co 
było proponowane na sesji. Ponieważ, nie zostało to zrealizowane ja 
determinowany tutaj podjęciem szybkich kroków dotyczących właśnie 
dotyczących z zabezpieczenia mieszkańców miasta w ciepło, proponuję ponownie 
te trzy uchwały ... , dwie budżetowe, dlatego apelUję tu do Państwa Radnych o ich 
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podjęcie. Jestem przekonany, że albo to zrobimy jak najszybciej przy pomocy 
naszej spółki JUMY, albo stracimy rok czy dwa lata i zaistnieje 
niebezpieczeństwo, że raz, że nie będzie możliwości kolejnych megawatów 
podłączania tych, których już można podłączyć pilnie, to jest trzy megawaty, nie 
będzie możliwości podłączania kolejnych mieszkańców i zakładów 
przemysłowych, dlatego bym serdecznie jeszcze raz apelował o bardzo tutaj 
wnikliwie podejście do tematu. Poproszę Radnych o dobrą wolę w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, kiedy była 

podejmowana uchwała w sprawie powołania zakładu energetyki cieplnej nie było 
jednomyślności wówczas, ponieważ wszyscy wiedziel iśmy, że nie jest to tak 
oczywisty, powinien być jasny przekaz, na jaką, że jest jedna spółka, która 
zajmuję się ciepłem i w tej chwili ta uchwała Burmistrza Miasta idzie jakby w tym 
kierunku, żeby było wiadomo, żeby było oczywiste, że spółka, która ma 
doświadczenie, bo jednak już tyle lat działa na naszym makowskim rynku, że to 
ona będzie prowadziła projekt ciepłowniczy, więc myślę, że istnieje szansa w tej 
chwili na to żeby taką uchwałę o uchyleniu uchwały poprzedniej o powołaniu 
zakładu energetyki ciep lnej, żeby podjąć, żeby tylko przekazać, że JUMA, że 
stawiamy na JUMĘ, żeby ona prowadziła energetykę ciepłowniczą. Dziękuję. 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni, Szanowni 
Państwo obecni na sali. Jestem winien pewne wyjaśnienie, dlaczego powstał 
pomysł powołania tej nowej spółki, prawda, bo to wygląda tak, ze najpierw 
powołują później likwidują. Ja wielokrotnie rozmawiałem z Panem Burmistrzem 
na temat możliwości rozwoju ciepłownictwa i ciepłown ictwo w taki sposób żeby 
nie obciążał to budżetu miasto, jednocześnie, żeby też nie zastały jakoś 
maksymalnie wysoko ceny za dostarczaną energię cieplną. Panie Burmistrzu 
przykro mi jest to mówić, ale uważałem, że rozmawiam z człowiekiem, który 
autorytatywnie wie, o czym mówi. Gdy rozmawialiśmy o różnych problemach, 
Pan odpowiadał, że partner, czyli wspólnik w tej spółce na to, na to się nie 
zgodzą, ja uważałem, że Pan wie, o czym Pan mówi, dlatego też powiedziałem, 
że jeśli wspólnik się nie zgadza na to, na tamto to trzeba będzie oddzielnie, że 
trzeba będzie oddzielnie niezależnie taką kotłownię wybudować i później już 
troszeczkę post factum ze wspólnikiem rozmaWlac, żeby ten problem 
ciepłowniczy rozwiązać. Wydaje mi się, że zostałem wprowadzony w błąd, bo 
pańskie odpowiedzi na te pytania no mijały się z prawdą. Wydaje mi się, że wola 
spółdzielni jest zupełnie inna i jest szansa rozwiązania tego, żeby i mieszkańcy 
byli zadowoleni i kolejni, którzy potrzebują tego ciepła również. To, to są 
szczegóły ja nie chce w tej chwili w szczegóły wchodzić , ale taką szansę widzę. 
Ta inicjatywa, którą zgłosił Pan Radny Bronowicz na poprzedniej sesji, uważam, 
że powinna być kontynuowana, taki zespół powinien powstać, żeby wypracować 
to już w szczegółach bez jakiegoś publicznego wielkiego zaangażowania, bo 
przecież to nie o to chodzi, chodzi o to żeby to zrealizować, a nie, żeby robić z 
tego jakikolwiek, mówię tu już kolokwialnie dym i tylko tyle chciałem powiedzieć, 
że to nie było po to, żeby kogoś skłócać, ale po to żeby problem rozwiązać. 
Okazało się, że chyba miałem, przykro mi to mówić, ale złe informację Panie 
Burmistrzu. Dziękuje bardzo. 

Radny Rafał Barański przybył na obrady. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie 
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Mazowieckim . 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 XXXVIII/247/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku uchylającą 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie 
Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 4 dg protokołu. 

Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej 


pożyczki. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały 


zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 


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 XXXVIII/248/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku zmieniającą 


uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki, która stanowi załącznik 


nr 5 do protokołu . 


Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i 

niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 


Prezes Spółdzielni ML -W "Jubilatka" Lech Gadomski: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, tak gładko tu 

Państwu idzie tak, że pozwoliłem sobie zabrać głos, bo za chwilę będzie koniec 

sesji. Widzę, że siedzą państwo z sektora ul. 1 Maja, Pułaskiego, dlatego też 


pozwoliłem sobie w tym punkcie zabrać głos, ponieważ, państwo mogą nie znać 


konsekwencji tej uchwały, a rozumiem ich obecność tutaj, bo odwiedzają też 


spółdzielnię. Otóż Proszę Państwa konsekwencją tej uchwały jest to, że miasto 

obietnice złożone tym mieszkańcom tą uchwałą ceduje na Spółkę JUMA, czy ja 

dobrze rozumiem autorów tej uchwały, 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski: 

Tak. 


Prezes Spółdzielni ML -W "Jubilatka" Lech Gadomski : 

Tak, więc teraz w przyszłorocznym budżecie, jako projekcie nie ma nawet 

złotówki na inwestycje ciepłownicze w mieście, czyli ten drugi etap, czyli 

podłączenie bloków 1 Maja 7, Moniuszki 4, budynek Urzędu Miejskiego i Straży 


Pożarnej będzie musiała wykonać Spółka JUMA, tylko jest jeden problem. Spółka 


JUMA musi zrobić projekt centralnej ciepłowni, te pieniądze dwieście pięćdziesiąt 


tysięcy to będzie też mało na i musi mieć jeszcze tyle wart wkład własny pod 

warunkiem, że osławiony program Kawka w ogóle wejdzie w życie i tu może być 


problem, tak, że ja broń boże nie chcę na Państwa wpływać jak macie głosować 


tak czy inaczej, ale należy znać konsekwencje uchwały. Dzisiaj, jeśli Państwo 


zagłosujecie za tą uchwałą, bo uważam, że tak powinno być to abyście Państwo 


3 



pracując nad budżetem, bo jak rozumiem, że jest to projekt, potem możliwe są 
nowelizacje, tak jak Państwa są nowelizowane, dlaczego gminy nie może być, 
tak. Z nowelizacjami mamy permanentnie do czynienia w samorządach, żeby 
wziąć pod uwagę to, żeby zamieścić w tym budżecie jakieś wsparcie na budowę 
tego drugiego etapu, który państwo mieszkańcom, jako gmina obiecaliście w 
przyszłym roku, bo Spółka JUMA na to pieniędzy mieć nie będzie, w roku 
przyszłym, żeby była tego świadomość, dlatego taka gorąca prośba, abyście 
państwo byli konsekwentni, skoro były, padły obietnice tu z tej mównicy i na 
korytarzu rozmowa z mieszkańcami to żeby też w projekcie budżetu jakieś kwoty 
zabezpieczyć. Dziękuje bardzo. 

Przewodn iczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz: 
Panie Przewodniczący, Najwyższa Rado, pojawia się znaczy pół roku temu 
jeszcze wydawało się, że to jest ostatni pociąg do JUMY już, tak powiem. Dzień 
dzisiejszy pokazuje, że, że nie koniecznie, jednakże chcę powiedzieć, że oprócz 
tego projektu budowy kotłowni węglowej pojawia się też inicjatywa 
doprowadzenia do Makowa Mazowieckiego gazu. Chcę powiedzieć, że dwa 
tygodnie temu na posiedzeniu Zarządu Samorządu Wojewódzkiego 
przedstawiciele PGNIG-ie zgłosili chęć przeprowadzenia nitki gazu z Pułtuska do 
Makowa jak również wykonania podobnych inwestycji na drodze między 
Przasnyszem a Chorzelami i kilku innych. Te inwestycje mają być w przyszłym 
tygodniu, czyli we wtorek znowu na posiedzeniu Samorządu Zarządu 

Województwa Mazowieckiego mają być w tych sprawach podejmowane uchwały . 
Jeśli uChwały zostaną podjęte to powstanie tak zwany kontrakt terytorialny, który 
jest jakby nowym takim narzędziem porozumiewania się, czy jakiejś współpracy 
między rządem a jakimiś po prostu województwami, więc ten kontrakt ma szansę 
być we wtorek przegłosowany na tym Samorządzie Wojewódzkim, i wówczas 
pójdzie on do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i tam, a te z kolei będzie 
przekazywać dalej je do Unii Europejskiej. Więc skoro pojawia się taka 
możliwość, żeby ten gaz został do Makowa doprowadzony, myślę, że trzeba 
stworzyć prawda ku temu szanse. Zatem dzisiejsze głosowanie w sprawie 
wniesienia wkładu pieniężnego czy też działki prawda, jeśli byłoby przeciw tym 
środkom, tej działce i tym pieniądzom to wcale nie znaczy, że to jest blokowanie 
tej inicjatywy, powstania kotłowni węglowej, nie. Jeśli chodzi o kotłownie 
węglową, to jest raczej mobilizacja do wszystkich tych decydentów, którzy w tej 
sprawie mogą coś zrob ić. A więc tak, oczekujemy na powołanie Prezesa Spółki 
JUMA i chcemy wiedzieć, jaką on ma koncepcję prawda rozwinięcia tej sieci, 
chcemy wiedzieć. Ile będzie kosztował projekt na budowę tej ciepłowni, ile w 
końcu, jaka może być przypuszczalna suma czy kwota powstania takiej ciepłowni 
węglowej i jakie będą w tej sprawie poręczenia. To jest tego typu jakby presja, 
jaką chcemy po prostu wyprzeć, żeby dopracować pewne sprawy, które są tutaj, 
bardzo, bardzo istotne, a jednocześnie stwarzamy szanse na projekt gazowy. Na 
marginesie tej sprawy chcę powiedzieć jedną rzecz często mówimy o tym, że 
politycy, mamy taką bardzo negatywną opinię na temat polityków, że właściwie 
jesteśmy my, jako jesteśmy im potrzebni tylko wtedy, kiedy przed wyborami. A 
w tej chwili jest taki moment, kiedy władze nasze wyższe czy wojewódzkie czy 
nasi politycy czy przedstawiciele mogą w tej chwili walczyć o to, żeby ten projekt 
modernizacyjny, bo tak go trzeba nazwać, jeśli chodzi o projekt gazowy, żeby go 
przeprowadzić, więc to chciałem powiedzieć, że, żeby dać pod rozwagę, że to 
głosowanie, które się za chwilę odbędzie daje szanse alternatywnego jakby 
działania i w stronę gazu i w stronę węgla bez wzg lędu na to prawda, jakie 
byłyby to publiczne opinie. Dziękuję bardzo. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski : 

A ja jestem odwrotnego zdania. Ni jak ma się ta uchwała do gazu i uważam, że 
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ta uchwała jest najważniejsza w dniu dzisiejszym, strategiczna, a to, co państwo 
przegłosowali to nie tak, nie tylko pozorne, ale to jest tylko takie położenie, że 
tak powiem nie wiem spółce na chwilę, a nie rozwiązuje problemu budowy źródła 
i budowy sieci. Jak będzie w Makowie gaz to będziemy się martwić, te rury, 
które, czy piece, które postawimy jeszcze zdążą przez pięć lat zardzewieć, to jest 
raz. A druga sprawa, że też mi zależy na tym co już zrobione tutaj jest od 
Pułaskiego do ten, tak. Przejmuje to spółka i mamy system tutaj, że tak powiem 
ujednolicony, spółka sprzedaje i zaoszczędzamy jeszcze na wacie kilkadziesiąt 
tysięcy, to też w budżecie miasta jest dużo, można zrobić jedną małą ulicę albo 
ze dwa chodniki tak, że tutaj ja naprawdę bym do państwa apelował, jeżeli 
mamy i tutaj dzisiaj zadecydować, że robimy ciepło i robimy jak najszybciej, bo 
nie ma czasu to ta uchwała jest kluczowa i to nic nie stoi przeszkodzie z tym, co 
podejmie Sejmik Województwa Mazowieckiego, jako uchwałę czy z gazem to nie 
stoi przeszkodzie, bo jeżeli będą piece a piece czy z miałowego na gazowe to jest 
kwestia, niech fachowcy powiedzą i szybka i niedroga. 

• 
Radny Marek Jaroszewski: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, rzadko się zgadzam 
z Panem Burmistrzem, ale ostatnio jakoś nasze drogi się schodzą, dlatego że 
intencja powołania spółki, która naprawdę i na niej możliwości jest bardzo duża. 

• 

Jeżeli to, co powiedział Pan Gadomski to nie jest tylko kwestia tego żeby 

wprowadzić aportem działki i również dać pieniądze na projekty, ale również 
żebyśmy już ja na komisjach mówiłem żeby myśleć nawet pod kątem takim żeby 
pewne inwestycje zdjąć po to żeby zabezpieczyć pieniądze na tą inwestycję pod 
tytułem ciepłownictwo. Myślę, że tu powinniśmy się najbardziej skupić i również 
myśleć, za dwa tygodnie będziemy mieli kolejną sesję w sprawie budżetu i ja 
będę taki wniosek składał, ale również bym prosił, żeby w projekcie budżetu na 
2014 zabezpieczyć te pieniądze. Na pewno, na pewno i już ostatnio też mówiłem 
na sesji, na pewno sprawa gazu jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o ekologię. Nie 
mówmy drodzy państwo, że to będzie tanie źródło ciepła. Już były przedstawiane 
na ostatniej sesji wyliczenia ile jest, jakie to są, ile kosztuje gigadżul z gazu i jest 
to ponad 150 -200% drożej w stosunku do gazu, także na pewno, na pewno jest 
to dobre źródło, bo jest ekologiczne, ale pomyślmy o tu już właśnie się zwracam 
do mieszkańców ulicy 1 Maja, dajmy im taką nadzieję, bo jest to w najbliższej 
przyszłości, że ci państwo będą mieli już podłączenie, już będą myśleli o tym, 
żeby swoje mieszkania zabezpieczyć w ciepło . Sprawa gazu tak jak było mówione 
czy to będzie pięć lat czy dziesięć lat to nie jest takie proste, jeżeli będziemy 
mieć już pewien system zbudowany w mieście jest taka możliwość, żeby również 
to funkcjonowało i z gazu i z innego źródła, czyli węgla lub miału. Dziękuję 
bardzo. 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, Szanowni 
Państwo, no Panu Burmistrzowi zaczęło się bardzo śpieszyć. Do tej pory jakoś 
było powoli, były różne propozycje, Pan Burmistrz cały czas zwlekał, cały czas 
odkładał, zastanawiał się. Teraz nastąpiło nagle przyśpieszenie. Proszę Państwa 
Pan Radny Jaroszewski ekonomicznie mówi, fajnie, bo mówi, że będzie drożej i 
tak dalej, wszystko ma rację. Tylko proszę państwa, jeśli nam zależy na tym 
projekcie doprowadzenia gazu do Makowa, Pan Radny Bronowicz tutaj nic nie 
skłamał, jeżeli Spółka sama na Zarządzie Województwa przedstawiłaby ten 
projekt, jako projekt do realizacji z możliwością spięcia ekonomicznego to teraz, 
jeśli, a prawda jest taka, że no na pewno pójdzie burza informacyjna, że będzie 
nowa kotłownia, że będzie węglowa itd . oni się z tego wycofają. Można to 
pogodzić, wcześniej na poprzedniej sesji Pan Bronowicz mówił o tym zespole, 
który powinien pewne rzeczy wypracować nie potrzeba na to dużo czasu. Panie 
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Burmistrzu były obawy, co do umowy spółki i można też się spotkać 
porozmawiać, bo tu nie chodzi o eliminowanie kogokolwiek. Chodzi o pewną 
zasadę, bo Pan Prezes Gadomski jest super prezesem dla swoich spółdzielców, 
ale być może ma powstać Ministerstwo Energetyki ja nie mówię tego złośliwie i 
zostanie tam ministrem i nie wiadomo, jaki nawiedzony przyjdzie na przykład na 
prezesa do Makowa, jakie może mieć szalone pomysły i powinno być 
uporządkowane, tak, że zabezpiecza ta umowa interesy spółdzielni w sposób 
właściwy i spółdzielców, ale też interesy miasta i uważam, że można spotkać, 
dogadać się i pewne zapisy w umowie zmienić. No, jeżeli Panu tak szybko 
zależało no to też, dlaczego Pan no tego nie zrobił, żeby dogadać się i pewne 
zapisy zmienić . Nie wiem, jakie Pan podjął próby, ale na razie nie widać, żeby 
była jakaś skuteczność w tych działaniach . Proszę państwa wiadomo, że zależy 
na podłączeniu pewnych obiektów i nikt nie mówił, że ta kotłownia węglowa 
będzie natychmiast wygaszona, a jeśli by przyjąć taką koncepcję, że będzie 
budowana kotłownia gazowa celem zabezpieczenia tych odbiorców, którzy są do 
tej pory nie podłączeń, ale nie są to gospodarstwa domowe. Można przecież 
stawkę podzielić dla gospodarstw domowych, dla przemysłu, dla budynków 
użyteczności publicznej. Jeżeli Starostwo zużywa milion złotych na olej 
napędowy, to w przypadku gazu ziemnego na pewno wyda mniej to jest kwestia 
dogadania. Ja nie sądzę, że Pan Prezes będzie to wetował, uważam, że to jest 
kwestia rozmowy Panie Burmistrzu, tylko mam przykre przeświadczenie, że nie 
zawsze chyba Pan wie, o czym Pan mówi. Ja wiem, że ja wchodzę w szczegóły, 
ale proszę państwa to już dwa tygodnie czy trzy tygodnie krew nie poleci i nic się 
nie stanie dajmy to, co powiedział Pan Radny Bronowicz niech ten Zarząd 

podejmie tu decyzję, że w kontrakcie się to znajdzie, niech te PGNIG- ie wie, że 
my decydujemy się na to, żeby ten gaz był i że takie źródło ciepła będzie 
uwzględniane. Ono nie musi być już uwzględniane dla odbiorców indywidualnych, 
czyli gospodarstw domowych, bo uważam, że ta pięcio megawatowa kotłownia, 
która w tej chwili funkcjonuje, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe zapewni 
odbiór ciepła, dostawę ciepła, natomiast to, co by było podłączane, czyli 
przemysłówka, użyteczność publiczna, która funkcjonuje na oleju opałowym 
poszłaby w gaz i tak by mieli taniej, a za 4 lata jak na przykład technologicznie 
będzie niewydolna ta kotłownia podejmiemy decyzję. Może wykupimy tą 
kotłownie po Panu Kondrackim będziemy dla gospodarstw domowych zrębkami 
ogrzewać, być może będzie tak, że za cztery lata rzeczywiście te opłaty 
środowiskowe wzrosną do takiej kwoty, tak będzie to przyciskane, że może 
rzeczywiście ten gaz po tych wszystkich opłatach będzie po prostu tańszy. Nie 
zamykajmy takiej sytuacji, że gdzieś mamy szansę coś skorzystać, a my 
mówimy, że nam się to nie bardzo podoba, nam się to nie bardzo opłaci i 
odwracamy się do tego plecami. Dwadzieścia lat tu niektórzy mówili na tej sali 
były jakieś różne rozmowy na temat gazu. Uważam, że w ciągu tych dwudziestu 
lat teraz pojawiła się największa możliwa szansa. I ten zespół, o którym mówił 
Pan Radny Bronowicz, ja Panie Burmistrzu sobie nie wyobrażam, że w tym 
zespole nie ma Pana, nie wyobrażam sobie, że nie ma Pana Prezesa, nie 
wyobrażam sobie, że nie ma nowego Prezesa Spółki JUMA, nie wyobrażam sobie, 
że jeśli mamy korzystać ze środków zewnętrznych, że nie będzie tam Prezesa 
Dziadaka i oczywiście Przedstawicieli Rady, którzy zostaną wybrani, jako 
przedstawiciele do tego zespołu i usiądźmy w gronie tych siedmiu osób, 
porozmawiajmy, przeanalizujmy, a nie, nie dawajmy takich sygnałów, że po 
prostu dzisiaj się walczy o różne rzeczy, a my dajemy jakiś taki sygnał zasiania 
wątpliwości tym, który myśli tutaj coś zainwestować . Dziękuję bardzo. 

Radny Marek Jaroszewski: 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja myślę, że Pan Augustyniak trochę 
wprowadza ferment do tych naszych obrad, dlatego że jest kwestia rozwoju 
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firmy, która stworzy pewne źródło, która już będzie sprzedawała. Natomiast to, 

co Pan się czepnął tego gazu, to przecież mamy Spółkę KRI. Spółka, która działa, 


co najmniej od dwóch od trzech lat na terenie Makowa w tym roku zasila szpital. 

Jest możliwość, żeby również podłączyć tą ciepłownię, która będzie na ulicy 

Ciechanowskiej czy na Przemysłowej. Dlaczego mówimy o rzeczach, które gdzieś 


tam będą za ileś lat, mamy gaz jest taka możliwość, jeżeli mówimy o rozwoju 

firmy JUMA to zabezpieczmy dla niej pieniądze żeby mieli taką możliwość. Pan 

mówil, że dwa tygodnie czy pół roku to jest, dlaczego akurat od dwóch tygodni 

taki popęd jest na to, żeby stworzyć tą spółkę, żeby ją zasilić, niech Pan się spyta 

mieszkańców 1 Maja czy dziesięć lat to jest długo, czy dwa tygodnie to jest 

krótko, ci ludzie czekają na każde źródło, na każdą możliwość podłączenia się . 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Panie Jaroszewski proszę nie mylić faktów, bo źródło dla państwa tutaj na 1 Maja 

to jest kotłownia z ulicy Pułaskiego. 


Rady Marek Jaroszewski : 

• 

Tak, ale jeśli mówimy o rozwoju ciepłownictwa , to nie jest kwestia taka, że teraz. 

Jest taka możliwość, przecież Pan Prezes powiedział . 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 
Ale to nie jest wcale zagrożone ciepło, bo to jest z kotłowni spółdzielni. 

• 

Radny Marek Jaroszewski: 
Proszę pozwolić mi skończyć. Jeżeli mówimy o rozwoju Firmy JUMA, bo tej spółce 
trzeba dać uposażenie finansowe jak również i działkę. Ja również mówiłem tak 
jak i Pan Prezes powiedział o zabezpieczeniu pieniędzy w budżecie na 2014 celem 
podłączenia, zrobienia tej drugiej nitki. Skupmy się drodzy państwo dzisiaj na 
tym, co mamy, a sprawa gazu tak jak powiedziałem, jeżeli będzie możliwość 
PGNIG-ie, jeśli zauważy, że jest taka możliwość sprzedaży swojego źródła energii 
to będzie zainteresowana, żeby podłączyć na razie mamy KRI i powiem państwu, 
że nikt z mieszkańców nie jest na razie zainteresowany, bo ma swoje źródła, jeśli 
to będzie alternatywne i tańsze, ale nie jest tańsze. Dlaczego, ja chciałbym też 
Pana Burmistrza usprawiedliwić, dlaczego, są nowe obiekty Bank Spółdzielczy, 
Hala sportowa na ulicy Kopernika to są budynki, które czekają teraz na ciepło. 
Jeżeli myślę, że jeżeli Spółka JUMA będzie miała możliwości wtedy da 
zabezpieczenie dla tych obiektów. Dziękuję. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski: 
Pan Radny Augustyniak w pierwszej wypowiedzi nazwał mnie nie wiem kłamcą, 
oszukańcem ja tutaj twierdzę publicznie, że kłamcą nie jestem, w drugie 
wypowiedzi nazwał mnie po prostu głupcem albo laikiem oczywiście poddaje to 
ocenie państwu, ale ja od pół roku w języku ciepła, mówię językiem na przykład 
Prezesa Gadomskiego czy językiem Grzegorza Napiórkowskiego to, jeżeli ja 
jestem w tym temacie laikiem to ja rozumiem, że ci panowie wszyscy, którzy w 
tym temacie, drążymy ten temat, żeby jak najszybciej przystąpić do realizacji 
tego zadania no są tacy sami jak ja . Tyle mogę stwierdzić. Jeżeli zlecimy projekt 
za dwieście pięćdziesiąt tysięcy jak ktoś powiedział, czy więcej to nie wyobrażam 
sobie, że to będzie projekt od razu na miał tylko ten projekt, kto to napisze 
wariantowo tak czy napisze proszę bardzo, bo nawet koncepcja dalej, bo nikt nie 
jest taki, że tak powiem, że nie wie, co czeka nas dwudziesty rok czy piętnasty, 
co z gazem i nikt nie będz i e tutaj ślubował tego, czegoś nierealnego, tak. Mając 
też na względzie pozyskanie środków zewnętrznych . 
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Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz 
objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Makowie Mazowieckim. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały 
poddał pod głosowanie: 

za - 6 głosów, przeciw - 8 głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 8 głosami 
"przeciw" nie podjęła Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 

1240Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę, która trwała od godz. do 

godz. 1300 


Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Wznawiam obrady naszej dzisiejszej sesji. Przerwa wynikła również z tego 

powodu, że uchwała, której nie przyjęliśmy pociągała za sobą konsekwencje 

finansowe, które Pan Skarbnik w tej chwili poprawił. Czyli pieniądze, które miały 


być przeznaczone do JUMY pozostają w budżecie miasta. I w tej chwili mamy już 


projekty uchwał po tych poprawkach . 


Skarbnik Miasta Paweł Gutowski: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w stosunku do 

materiałów, które państwo otrzymali wraz z zaproszeniem na dzisiejszą sesję 


nastąpiły takie zmiany. Jedne zmiany wynikają z zarządzenia Burmistrza Miasta 

w ciągu tygodnia, które podjął odnośnie dokonania zmian w budżetu. Zmiany te 

polegały na zmniejszeniu dotacji celowej z budżety Państwa i jest to kwota 

3.178,00 złotych . W stosunku do tej uchwały, która za chwilę będzie czytana 

wielkości dochodów i wydatków zmniejszyły się o te 3.178,00 złotych jak również 


wydatki i dochody bieżące. Jeżeli chodzi o dzisiejsze uchwały głosowane na sesji i 

uchwała, która nie została przyjęta skutkuje to tym, że załącznik numer jeden u 

Państwa się nie zmienia, natomiast załącznik numer dwa ulega zmianie takiej, że 


jest tylko i wyłącznie zmniejszenie nakładów na zakup i objecie udziałów w 

spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, to jest kwota 250.000,00 złotych. 


Nie ma natomiast podatku VAT i nie ma zmniejszenia nakładów na inwestycję 


budowy sieci cieplnej od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Moniuszki. Pozostałe 


zmiany, czyli rozłożenie pożyczki na raty tak jak w pierwotnej uchwale było, tak 

zarówno jest w tej uchwale. To by były wszystkie poprawki. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2013 - 2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt 

uchwały poddał pod głosowanie: 


za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - 2 głosy. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie 
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 
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na lata 2013 - 2019, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta 

Maków Mazowiecki na 2013 rok . 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu w sprawie 
dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok . 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - 2 głosy. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 14 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/2S0/2013 z dnia 13 grudnia 2013 w sprawie 
dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 18. 

Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej. 


Wobec zrealizowania porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski, o godz. 1320 zamknął jej posiedzenie . 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 

Pro~ł'Mał t Cikacz przewodn~)f~y Miejskiej 

Ins rUM mgr inż. ~~ Zabielski 

• 
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Załącznik Nr .. .. ..1................. 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

do Protokołu Nr ~~.xlu.l...... 
. p . J 

z drua . ,;}. ~M<.Ju...a.. ..Wk 

NA XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 13 GRUDNIA 2013 r. 

l . Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy 

5. Gregorczyk Wiesława ........~..... 


6. Jaroszewski Marek 

7. Kubaszewski Jan 

8. Michalska Elżbieta ·· · · ··~; ·· · ·· · ··· i···· · ···· ··· ·· ·· 

~-~ 

9. Miecznikowski Dariusz 

10. Rutkowski Krzysztof 

11 . Rzewnicki Stanisław 

• 12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 



ZaJ~c.nJ.k Nr ..~................... . 

do Protokołu Nr ~~J.l.l....... 
Lista osób zaproszonych na XXXVIII z dnia .A3.g'l.U.~.M)';'V' 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
w dniu 13 grudnia 2013 r. 

I. Deptuła Zbigniew 

2. Gójski Janusz 

3. Augustyniak Mirosław 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kołodziejski Cezary 

6. Włoczkowska Teresa Jolanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Sawicki Zdzisław 

10. Gadomski Lech 

II . Emilia Bonisławska 

• 12. Wilkowski Jan 

13. Piegutkowski Andrzej 

14. Sobecki Ireneusz 

15. Gisztarowicz Roman 

16. Lemański Witold 

17. Ciak Tadeusz 

18.Grabowski Roman 

19.Wielgolewski Jerzy 

Starosta Powiatu 
Makowskiego 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Przew. Rady Powiatu 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Prezes SM "Jubilatka" 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

Prokurent Spółki "JUMA" 

Prezes TBS 

NSZZ"Solidardność" 

Przewodniczący 
NSZZ"Solidarność" 

Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

Komendant Powiatowy 
Policji 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej ...... .. ... ....... .... ...... .. . 

Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

Dyrektor SP ZOZ 



20.Pilniakowska Lucyna 

21. Świętorecki Stanisław 

22. Kolos Jan 

23. Płosińska Elżbieta 

24. Malinowska Anna 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Małgorzata 

27. Brzostek Barbara 

28. Marciniak Tadeusz 

29. żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otlowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33. Orzeł Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Alina 

39. Kurek Katarzyna 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Dyrektor MZOSziPOW 

Dyrektor ZS Nr I 

Dyrektor ZS Nr 2 

Dyrektor PS Nr I 

Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Członek Rady 
Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej 

Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w 
Makowie Maz. 

Prezes Towarzystwa 
Miłośników 

Ziemi Makowskiej 

Zastępca Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 

Prezes Oddziału 
Rejonowego PCK 

Tygodnik Ostrołęcki 

Gazeta Makowska 

Tygodnik Makowski 

~ . qk.w.W:........ 
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40. Barto/d Anna 

4 I. Napiórkowska- Christow Maria 

42. Rakowska- Krzyna Nina 

Kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim 

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

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

7 .j;r~.r00 J?I-?77 e;r o,z,{ a;; 
f. 1~1/'fĆOvrtt2 
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Za! nik N ,;ącz r ........................ . 


do Protokołu Nr :X~j).\!".... 
BURMISTRZ MIASTA z dnia A.2A~.CI... ~o.A';{

Maków Mazowiecki 
" WOJ. mazowIeckie • Maków Mazowiecki, dnia 6 grudnia 2013 r. 

Znak . 1J(}t,\\\.J?9.Q.~.. .:? ,.~OI~ 

RADA MIEJSKA 
w ~kowi e Mazowieckim 
A/f''if?$ /:ó 06./J. ·:'01h 

Pan ~aY2 / S ".::. f!Y 
Waldemar Zabielski 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 

• 

Wniosek o zwołanie sesji 


W oparciu o § 12 ust. 7 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego wnoszę o zwołanie sesji Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim, w dniu 13 grudnia 2013 r. o godz. 9.00 z następującym 

porządkiem obrad: 

1. 	 Otwarcie obrad. 

2. 	 Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. 	 Wprowadzenie ewentualnych zmian w porządku obrad. 

4. 	 Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim . 

5. 	 Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie 

Mazowieckim. 

6. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki. 

• 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pie niężnego 

niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Makowie Mazowieckim. 

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków 

Mazowiecki na 2013 rok. 

10. Zamknięcie obrad. 

BURM! 

mgr JanW zalączeniu: 

- 5 projektów uchwał wymienionych w pkt. 5-9 porządku obrad 
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Zalącznik Nr ..0.................... 

do Protokołu Nr ..m;jlll...... ./

UCHWALA NR XXXVIll/247/2013 
z dnia J~ .j.~..w.).!>

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 

z dnia 13 grudnia 2013 r. 

uchylająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spólki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 9 lit. " f ' i "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn o zm.) oraz art . 9 ust. I ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. 
U. z 2011 r. , Nr 45, poz. 236), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ l. Uchyla się uchwalę nr XXX//209/20 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spólki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

• 
Przewodniczący Rady 

iL4 
wald~i~~;elski 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwały uchyłającej uchwałę nr XXXIl209/20ł3 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedziałnością Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłnej 

w Makowie Mazowieckim 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w dniu 6 czerwca 2013 r. uchwałą nr XXXłl209120 13 w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Makowie Mazowieckim: 

a) wyraziła zgodę na utworzenie przez Miasto Maków Mazowiecki nowej spółki prawa handlowego, która 
miała działać pod firmą Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

b) wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na kapitał 

zakładowy nowej Spółki; 

c) wyraziła zgodę na objęcie 250 udziałów po 1.000 zł każdy w zamian za wkład pieniężny do nowej Spółki. 

Spółka ta miała być kolejnym podmiotem gospodarczym Miasta Maków Mazowiecki działającym w sferze 
gospodarki komunalnej samorządu makowskiego obok takich spółek jak: 

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0.0. ; 

• b) JUMA Sp. z 0.0.; 

c) [nwest-Bud Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z 0.0. 

Ponieważ obecnie działające na terenie Makowa Mazowieckiego spółki prawa handlowego jak również 
pozostałe podmioty gospodarcze z powodzeniem realizują zadania własne jst w sferze gospodarki komunalnej 
postanawia się odstąpić od projektu jakim miał być PEC Sp. z 0.0. zs w Makowie Mazowieckim. 

Podjęcie uchwały pod względem formalno-prawnym, gospodarczym, ekonomicznym jak i społecznym jest 
w pełni uzasadnione . 

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

UCHWALA NR XXXVIII1248/2013 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

do Protokołu Nr XMJ\\l ...... 
zdniaA3. j.~Q...gp;f~1 

z dnia l3 grudnia 2013 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia dlugoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 
z późn o zm.) oraz art. 6 ust. I pkt 2 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 20 l3 r., poz. 885 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ I. W uchwale Nr III/l 112010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 
udzielenia długoterminowej pożyczki § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Splata pożyczki nastąpi w okresie od sierpnia 2013 r. do grudnia 2018 r.". 


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

• 
Przewodniczący Rady 

Miejskie 

Wald 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 

zmieniającej uchwałę w sprawie udziełenia długoterminowej pożyczki 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwałą nr JII/ II /201 0 z dnia 15 gmdnia 2010 r. wyraziła zgodę na 
udzielenie spółce JUMA Sp. z 0.0. zs w Makowie Mazowieckim długoterminowej oprocentowanej pożyczki 
w kwocie 1.600.000 zł z okresem spłaty od sierpnia 2013 r. do gmdnia 2015 r. 

Bunnistrz Miasta wykonując powyższą uchwałę w dniu 15 gmdnia 20 lOr. zawarł ze spółką JUMA Sp. z 0.0. 

umowę pożyczki, która została udzielona na niżej wymienionych wamnkach: 

I) Kwota pożyczki - 1.600.000 zł; 

2) Przeznaczenie pożyczki - sfinansowanie inwestycji polegającej na zakupie, od Syndyka Masy Upadłości 
PUDH łnkluz, sieci ciepłowniczej położonej na terenie miasta Makowa Mazowieckiego, stanowiącej zespół 
urządzeń technicznych służących do transportu mrociągowego energii cieplnej o łącznej długości 4.976 metrów 
i 37 węzłów cieplnych. Ponadto w zakres inwestycji wchodziły wszelkie czynności związane z przygotowaniem 
sieci do odbiom technicznego oraz oddaniem jej do użytku; 

3) Zabezpieczenie spłaty pożyczki - weksel własny in blanco Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową; 

• 
4) Oprocentowanie pożyczki - zmienne, stanowiące sumę stawki WIBOR IM oraz marży Pożyczkodawcy 

w stałej wysokości wynoszącej 0,59 p.a.; 

5) Naliczanie odsetek - miesięczne ; 

6) Spłata odsetek - co miesiąc w tenninie 3 dni po otrzymaniu noty księgowej ; 

7) Spłata pożyczki - w 29 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, rozpoczynając 

od sierpnia 2013 r. a kończąc w gmdniu 2015 r. ; 

8) Wysokość rat spłaty - 28 rat po 55.000 zł a ostatnia, 29 rata w wysokości 60.000 zł . 

Spółka otrzymaną pożyczkę wykorzystała zgodnie przeznaczeniem. 

Niniejszą uchwałą proponuje się zmianę wamnków udzielonej pożyczk i poprzez wydłużenie ostatecznego 
tenninu spłaty kapitału z grudnia 2015 r. na gmdzień 2018 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu miesięcznych rat 
pożyczki z 55.000 zł do 25.000 zł. Zastosowanie opisanego w zdaniu poprzednim rozwiązania jest w pełni 
uzasadnione. Zwiększenie liczby rat spłaty pożyczki sprawi, że Pożyczkobiorca będzie miał o więcej niż połowę 
mniejsze roczne zobowiązania z tytułu spłat. Taka operacja pozwoli Spółce na akumulację przychodów 
finansowych, które będzie można przeznaczyć na nowe zadania inwestycyjne planowane na najbliższe lata. 
Chodzi tu o planowaną budowę centralnej ciepłowni oraz rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej . 

Nadto, rozłożenie spłaty pożyczki na większą liczbę rat niż dotychczas uchroni odbiorców ciepła 

systemowego przed nadmiernymi podwyżkami stawek cen i opłat za otrzymywany produkt. 

Po podjęciu przez Radę Miejską niniejszej uchwały, Burmistrz Miasta oraz Spółka JUMA dokonają zmian 
umowy pożyczki, w ten sposób, że: 

- zadlużenie Pożyczkobiorcy z tytułu pożyczki na koniec br. wynosić będzie 1.500.000 zl; 

- okres ostatecznej spłaty zostanie zmieniony na gmdzień 2018 r. ; 

- miesięczne raty (w okresie styczeń 2014 r. - grudzień 2018 r.) będą wynosić 25.000 zl każda (roczna spłata 
300.000 zł). 

JUMA Sp. z 0.0. jest spółką miej ską, za pomocą której Miasto Maków Mazowiecki realizuje zadanie własne 
jakim jest zaopatrzenie w energię cieplną ("Zaspokajanie zbiorowych po/rzeb wspólna/y należy do zadań 
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmujq sprawy: .. .. . wodociągów i zaopatrzenia w wodę. 
kanalizacji. usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. utrzymania czyslOści i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną iciep/lla 
oraz gaz, ... " - ar/o 7I1s/. / pk/ 3 lis/a wy z dnia 8 marca /990 r. O sa/narządzie gminnym). Obowiązek ciążący 
na gminie wynika z ustawy ustrojowej tj . ustawy o samorządzie gminnym jak i z ustawy Prawo energetyczne 
(tlr/. 18 liSi. I: "do zadaJi własnych gminy UJ zakresie zaoplltrzenia wenergię elektrycznq, cieploipaliwa 
gazowe /laleiJ;: plallowallie i orga/lizacja zaopatrzellia w ciepło, energię elektrycZJlq i paliwa gazowe /la 
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obs"ar"e gminy" ... ... .. ..) . Kwestia udzielania pożyczek przez jednostki sektora finansów publicznych reguluje 
ustawa o finansach publicznych. 

Propozycje przedstawione w przedmiotowej uchwale zgodne są z postanowieniami ww. ustaw. 

W św ietle przytoczonych wyżej argumentów wnoszę o podj ęc ie uchwały w brzmieniu zaproponowanych 
w projekcie. 

BURMI RZ MIASTA ..,,". ~~; 

• 
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Załącznik Nr ...... F............... 

do Protokołu Nr »X~)!.L ... 

UCHWALA NR XXXVIJI /249/2013 
z dnia A.Q.~Q...~A'bRADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 13 grudnia 20 13 r. 

w sprawie dokonania zmian 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 20 13 r., poz. 885 z póżo . zm.)Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§ I. W uchwale Nr XXVI/ 183/20l2 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 gntdnia 2012 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019, zalącznik Nr 
l zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miejskie · 

Wal 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIlI/249/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2013 r. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Wyszczególnienie Ooc:hody _ 
_ztytulu _z tytułu 

Ooc:hody bletące udziału we udztaIuwe 
wpływach z podatku wpływach z podatku 
_od dochodowego od 
osól> tIzycznych osól> l'"8Y"1)d1 

4> 1 1.1 1.1.1 1.1.2 

Fonnula [1 1 ł+{ 1 .2J 

Wykona'Iie 2010 26 571 873,61 23 264181 ,67 ~ 829 872,00 114021 ,82 

WykonInie 2011 25663 364,11 25192 "'8,09 5961432,00 151905.73 

Plan 3 kw. 2012 27247534,47 25566824,47 5898683,00 150 000,00 

2013 29 324 261 ,04 27 934 961 ,04 5871351,00 220000,00 

201< 27 154 732,96 27 092 732,96 6 '137698,00 220 000,00 

2015 27 761 068,00 27 697 828,00 6399866,00 228880,00 

201. 28251 7801 ,00 28 187 279,00 6463864,00 2311n,oo 

2017 28 756 820,00 28 751 025,00 e 528 503,00 233488,00 

20" 29 044 988,00 29 038 535,00 6593788.00 235 824,00 

2019 29 336 038,00 29 328 921 ,00 6659726,00 238182,00 

złegO: 

w tym: w tym: 

w tym: 

z tytuIu dotacji I Ooc:hody z \yIUlU dotacji 

podall<l l oi>IatY z subwencji irodkćw majątkowe ""_ oraz łlodkćw 
z podatku od ogólnej p.-zeznaczDn'/d m.~ PfZ8ZIlB(:ZOIlydl 
nionJchomośd na cele bIetące na1nwes~e 

1.1.3 1.1.3.1 1.1.04 1.1.6 1.2 1.2.1 1.2.2 

5128086,21 3293836,25 6;S9 253,00 "353 331 ,09 3 307 692,'4 628480,92 2610494,82 

5257987,91 3390 601 ,36 6976064,00 .. 517138,48 "70948,02 1 " ng,S! 344 499,99 

5720482,00 3879500,00 7126559,00 4421975,47 1680710,00 781260.00 839460,00 

8014005,00 3970000,00 7512386.00 5488173.04 1389300,00 60 000.00 1327 300,00 

6281950,00 3920 000,00 7807157,00 4251794,96 62000,00 60000,00 0 ,00 

6782733,00 3984732,00 7792 319,00 4700078,00 83240,00 60000,00 0,00 

6 830360,00 4024580,00 7870242,00 4747078,00 54 505,00 50000,00 0,00 

6898664,00 4064 825,00 7948944,00 4794 649,00 5796,00 0,00 0,00 

6987850,00 4105 473,00 8028434,00 4842495,00 6453,00 0,00 0 ,00 

7037327,00 4146 528,00 8 108718,00 ~ 8iO 920,00 7117,00 0,00 0,00 
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złego: 

w tym: 

w tym: w tym: 
~I_~ 

M __--,~ ... ud;dooI: 4\F-- -  -Wyszczególnienie Wydatki ogółem ~w .... 2U UIl. 3 - odsetki I dyskonto \Nynik budżetu 
Wydatkibietące z tybJlu poręczeń I llId 2 UIławJ' : dniII 'Z7 ",_M wydatki na obsługę określone w art. 243 lNydatki majątkowe

..."... 2009 r. o......,. --gwarancji ~(Dz.. U. ""57. _. dlugU ust. 1 ustawy lub 
poz. 1240. :r.CI6b'I. ZftI.)1ub ~w....,.ato6cfw art 169 ust 1 ufp zwt. 1811 .... S Pd 2 UJł.twJ 1: -"'~)(I ~2005,. o - .....' 200S r. 
łMnAdI publiczn1dl (Oz. --U. '*21" . poL 2104. z 

-=> 

'" 2 2 ,1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2,2 3 

Fonnula (2. '1 + (2.2] (1( -ł2l 

~2010 29 151519,16 21 861 921.26 0,00 0,00 0,00 241786.65 241786,85 7269597,90 -2 579 645.35 

~201 1 24 053 060,88 22319 051 ,04 0,00 0,00 0,00 409 902.32 409 902,32 1734009,84 1610303,23 

Plan 3 kw. 2012 27 098 477,47 24 191 992,47 41633,00 0,00 0 ,00 352000,00 352000,00 2906485,00 149 057.00 

2013 31 499749,85 25 427 606,85 41633,00 0,00 0,00 237388,00 237388,00 6072143,00 -2 175 488,81 

201< 27501 132,96 24 5141 02,96 41 633,00 0,00 0,00 372600,00 372600,00 2 987030,00 -348 400,00 

2015 26 409 868,00 24757 844,00 41633,00 0,00 0,00 300 500,00 300 500,00 1852024,00 1351200,00 

201. 26 946 959,00 25374 072,00 41 633,00 0,00 0 ,00 211940,00 211 940,00 1 572887,00 1304 82!i,OO 

2017 27470 895,00 25627 813,00 41 633,00 0,00 0 ,00 148450,00 148 450,00 1843082,00 1 285925,00 

2018 27 791 325,00 25 884 091 ,00 41633,00 0,00 0 ,00 85 900,00 85 900,00 1 907 234,00 1253 663,00 

2019 28701121,00 26 142 932,00 41 633,00 0 ,00 0 ,00 24570,00 24 570,00 2558 189,00 834 917,00 

Strona 
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Wyszczególnienie 
p
budżetu 

z-= 

N_ 
bud!etowa z lat u_ 

w tym: 

Wolne środki. o 
kt6tych mowa 'tli 
art. 217 uSl2 pkt 

6 ustawy 

wlym: 

K<edyty, 
pożyc:zkł, emisja 

papietów 
wattośdowy<:h 

w tym: 

-.
nlezwlązane % 
zaciągnięciem 

długu 

wtym: 

na_ 
deflC)'tU bud1etu 

na_ 
deficytu bud>etu 

na_ 
deficytu """"'Ol 

.._ 
deficytu bud>8tu 

Lp 4 4,1 4. 1.1 4 ,2 4.2.1 ' ,3 4 .3.1 .,. 4 .4 .1 

Fonnula 
[4,1).[4.21 + [4.31 

·14.4J 
WyI«lNrI.2010 6 974 483,33 0,00 0,00 1114483,33 266 694,46 5860000,00 2312950,89 0,00 0,00 

'Nyk.onanill201' 1036 788,87 0,00 0 ,00 847 788,87 0,00 189000,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2012 1629 537,00 0,00 0,00 801537,00 0,00 828000,00 0,00 0,00 0,00 

20" 6121 888,81 0,00 0,00 719108,81 719108,81 5302 780,00 1456 380,00 100 000,00 0,00 

20" 1750000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 <450 000,00 346400,00 300 000,00 0,00 

2015 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 

20" 300 000,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 

20" 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

2018 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

201. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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złego: w tym: ~wo.. 

w tym: 'IN tym: 
_ń 

Wskatnlk Wskaźnik _lkaJąqd1z....~ ..:; I . w tym: ,-- zadluUnlado zadłutenla do ptUlJęcJa przezNI ÓMJ _ kWIlI. ~ -, dochodów dochodÓW jedno..",
Spłaty rat ~w:"'. 2<Q ... ' -pkt! ~(IuD_1IOUSl.S ..... og6Jem og6Jem, o samorządu 

Rozchody "api_ pIQ , ulp ~ 2005 r.,l. _ 12'1a 
_.."..M Inne rozchody 

_wO<t kwOta wyłączeń z określony w at\. którym mowa w terytorialnego
Wyszczególnienie 

budżetu 
k<ed_ I 

'*""'Y ł dI\III r1 "-PnII 200II _........ Kwota długu HO UIl3 ufp z 
ograniczeń długu _ązańpor.-Pr.r......,..... .... niezwiązane ze 2005 r. onR w art. 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z

pożyczek oraz ........ ....." - spłatą długu 36uatawyo określonych 'IN art. r., bez 2005 r .. po Iłkwtdowanych I 
W\1<uppa_ ~(D~U. Nr ' !i1. okre&kJnychwart. zmianie nleldórych 170 ust 3 ufp z uwzgrędnlania uwzg~nleniu przei<szlalcanych
wortośdowych 

poL 'Ul , lp6bl.. ZI'II.lora:z 2-43 UIl 3 pkt 1 
wt.M.......,.~'*'"'7~ ~ lU) art. 169 

uSlłrw w zwI~ z 2oo5r. wyłączań wyłączań jednostkach 
2012r. o~1Iiett6r)octI 

ust. 3 pkt 1 ufp z ru~Ultawy 
okrełlonych w okreśion#lw zaliczanych do 

_wzM4.tkul.~ -~~~U. poz. 2005 , . pkt 6.1. pkt6.t . sektora finansów ...., pub~ 

Lo 5 5. t 5.1.1 5.1.1.1 5.2 • • . t 6 .1.1 6.2 • . 3 7 

Fonnula (5. 11 + [5.2] (6)1(' «eH6.1)111) 

WyttOOllnie 2010 3547049,11 1947049,11 0,00 0,00 1600000,00 8624312,00 0,00 0,00 32,46% 32,46% 0,00 

wykonaoie 2011 1 678924 ,80 1 678924,80 0,00 0,00 0,00 7134 387,00 0,00 0,00 27,80% 27,80% 0,00 

Plan 3 kw. 2012 1778594,00 1776594,00 0,00 0,00 0,00 6096 099,00 0,00 0,00 22,37% 22,37% 0,00 

2013 3946"00,00 3 946 0400,00 0,00 0,00 0,00 69804130,00 0,00 0,00 23,82% 23,82% 0,00 

20" 1403600,00 1403 600,00 0,00 0,00 0,00 7030 530,00 0,00 0,00 25,89% 25,89% 0.00 

"'15 1 651 200,00 1 651 200,00 0,00 0,00 0,00 5379330,00 0,00 0,00 19,38% 19,38% 0,00 

"'16 1604825,00 1804825,00 0,00 0,00 0 ,00 3n450S,OO 0,00 0,00 13,36% 13,36% 0,00 

"'17 1585925,00 1 585925,00 0,00 0,00 0,00 2188580,00 0 ,00 0,00 7 ,81% 7 ,81% 0,00 

"'16 1 553663,00 1553663,00 0,00 0,00 0,00 630ł 917,00 0,00 0,00 2,19% 2,19% 0,00 

2019 634 917,00 634 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 

Strona 

Id: C38382 14-2C39-4E3C-9836-COF716CEEC91 . Podpisany Strona 5 

4 



.. 
~~~~. o W*air*~~ 
~_w ...... w..r-,. w_ - - _. _.- pł8nOWłnlj ~ -- - - - --~11pn8j - _. - - """"'WIII\.!MJ -- - -- - _. _ .. 111\.20 .... , -- - -- _... -~ .. III\.Z<lł ........ " .... Z<IJ- _do ~DkI6nIj_ - ~. olQdn!j -- W .... :z.u....,..po _... _... 

...... I,iiol O zobow'i~, O k!6rej mowa W 8ft. _.... 
" ...... 2oł3Ult.l......,.1IO .... =....~ __11'1.24''''''' - ... -- --Wyszczeg6lnienie -.....-. kt(nj mowa IN art. 169 USl 1 ufp z - ~og6iIm.bu - _..

.. oll.lIIIłIiJI)'zCll'lll - - --,--. otrdIonII w pkt 4.1. I 169ułll ufpz 2005 r. do - - - _.. 
7 (1Ndr1112012 r. o ....... lIu.uwyzdrU _...' - ...~F ~i.~dI(Io - 7gruc1ni112012r. o - --docłIod.mI ~ I 

_............ 
2005 r. do 

__o 

....;:OIt_=...... pruz ~w:s;:4I_o , lt*IY w danym rob - - - tM)'I...... po l~oruPO
..,.ucUmlIlle.!:~ wpkl • .2..~ 

__o 

po uwzgIęcł"Iieniu - -- - _ ....... PIu:t .....~I 
'*"'.~~ ~ -_. -,... -po -poI.ailoejlocu:, lif&I) o bez~a .,...'" - - -- - _..... --,..

~ okmIIooM w,*, """""" ~M - pox; J " .. dany" 
~J:""UoI --po wOl*dll opIM3 - .,*,,1.1 .1.• wptU. I ,I ..- - ........~_. _.,,-' _w,"" 

_ook 
P4 ł II l\iI ~w,*,l.l . 1. - - 1IIlu~ I II o_,~ftIb ._5.11 . _w,"" dany ...... ~ .. ....... l tDt. .. ....... •• g 101< pop I .~"*5.1.1. ,*,5.U . - - -Lp 8.1 8.2 • .1 9.2 9.3 9.' 9.5 9.• . .7 9.7.1 • .8 9.8.1 

Formuła [1 .1] .(2.1] 11.11+(0'·11·1' 2) (J2. 1 11+(2.U. IJ + c.UI·P.U .1J· ...· I· Gz.1 ,IJ""I2.U.1I· (12.1 .11+ p.U.II. (5.11
c:. 1~:::~~ -, -, ,···,-,0.71 19.6)-[i.7.11(2.11 - 12.1.21 [5.111 1111 ~1 'Hł.."' · 1J 1'1'1 15·111/(1) (S.1.11 -[2.1.1.1111[11 ~"'''.l.1J Pllllr:.e"',', .. ,U.ll 

W)ołwnIInie 2010 1 382260,41 2496 743 ,74 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 0.00 8,24% 0._ 0._ TAK TAK 

~2011 2873385,05 3721 153,92 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 0.00 8,14% 0._ 0,00% TAK TAK 

P!.-. 3 kW. 2012 1374 632,00 2176369,00 7.97% 7,97% 7 ,97% 7,97% 0.00 7,97% 0._ 0,00% TAK TAK 

2013 2507354,19 3226463,00 14,41% 14,41 % 14,41% 14,41% 0.00 14.41% 9,04% 10,80% NIE NIE 
201. 2578630,00 2578630,00 6,69% X 6.69% 8,69% 0.00 6 ,69% 9,43% 11 ,20% TAK TAK 

201. 2939984,00 2939984,00 7 ,18% X 7,18% 7.18% 0.00 7 ,1 8% 8._ 10,58% TAK TAK 
201. 2813207,00 2813207,00 8 ,58% x 6,58% 6,58% 0.00 6.58% 9,78% 9,78% TAK TAK 

2017 3123212,00 3123 212.00 8,18% X 6,18% 6 ,18% 0.00 6,18% 10,22% 10,22% TAK TAK 

2018 3154 444,00 3154444,00 5,79% x 5,79% 5,79% 0.00 5,7QOk 10,60% 10,60% TAK TAK 
2019 3185989,00 3185989,00 2,39% X 2,39% 2,39% 0.00 2,39% 10,62% 10,62% TAK TAK 
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-
w tym na: 'nfon'nacje uzupełruające o _n,d1IOdzajad1 wyda"'6w __ 

z tego: 

Przeznaczenie Wyda"" _z 
Wyszczególnienie prognozowanej 

S___, 
Wydatki bIetąc:e na 
~ Wyda"" objęle WydaIkI_ak, "","p wynagrodzenia i Nowe wydatId Wyd.""mojnadwytkl 

pap;er6w składki od nich """,nów Jod"""'" limitem 3ft 228 ust I.....~ - w formie dotaqlbudżetowej 
wa~ nafoczane ~ 3 ustawy bietą<;o mająlkOwe konIynuowane 

-> 

lO 10 10.1 11.1 11 .2 11 .3 11.3.1 11 .3.2 11.4 11.5 11,1S 

Fom,," 111 .3 .1) + (1 1.3.2) 

WykonanIe 2010 0,00 0,00 11 327 532,97 26054Q7.n 3844 807,67 129 872,00 3714 "35.67 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2011 0.00 0,00 11279112.,60 2483707,31 529 783,14 12-4608,14 405175,00 0,00 0,00 0,00 

PIa"I3kw 2012 0,00 0,00 11995032,00 2849 202.00 1447758.50 534 473.50 913285,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 12456 966,00 2835797,00 4611 044,32 648 313,32 3982731 ,00 3375000,00 2&11 eoo,oo 15 54:5,00 

201. 0,00 0,00 12523816,00 2794 868,00 619702.96 599 073,96 20 629,00 0 ,00 0,00 20 15 29,00 
201S t 351 200,00 1 351 200,00 12585051.00 2650765,00 82700,00 82700,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

2016 1304 825,00 1 304825,00 12836 752,00 2907780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1285 925,00 1 285 925 ,00 13094771 ,00 2936 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 1 253663.00 1253663,00 13225719,00 2966227,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

201. 634 917,00 634 917,00 13 357 976,00 2995890,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
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•
Fnansa.wnle programów. projekt6w lub zadań realizowanych z udziaIem środków. o ktorych lTION8 w art. 5 ust 1 pkt 2 I 3 ustawy 

w tym: w tym: w tym: 

Dochody
w tym: Dochody w tym: Wyda""-'" Wydatki błetącI na 

na programy, 
_owe na 

_ramy, 
raalizac:ft programu, 

projekty lub zadania środki okreśk>ne w programy, projekty środki okreśkJne w lubzadanla 
_ lub zadania 

Vłyszczeg6Inienie finanSONane z środki określone w alt. 5 ust 1 pkt 2 lub zadania art.5ust1p1d2 final'llON8ne z llnansowane wynikające _fe 
finanoowane z środki okreśkJnę w 

udriałem środków, art 5 ust 1 pkt 2 ustav.y wynikające art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy_ udziałem _kbw, _mi z zawartych \mÓW z 
o kt6fych mowa w W)4ącznIe z udziałem środków, W)4ącznIe z o których mowa w okt8ŚkWlyml w art. 5 podmiotemu.tawy o kł6tych mowa w ustawy

art5ust.lpkt213 zawartyc:łl umów na zawart)'ch umów na art5ult.l pkt2i3 uat 1 pkt 2 ustawy dysponuj"""" 
ustawy realizację programu, art.5U$l1pkt2i3 realizację programu. u.tawy środkami, O ~ 

projektu ILtI zadania ustawy projektu kt> zadania mowa w art. 5 uat. 1 
pkt 2 uatawy 

Lp 12.1 12.1.1 12.' .1. 1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formuła 

Wyttonanie 2010 347733.06 347733,06 0 ,00 233551 1,66 2335511,66 0,00 392720,.' 333812.35 0,00 

W)'ltonaoie 2011 302375,71 302375,71 0,00 0,00 0,00 0,00 375009,08 316296,042 0,00 

Plan 3 kw. 2012 292998,11 292 998,11 0,00 0,00 0,00 0,00 337392.50 292997,1 6 0,00 

2013 7653<41,91 667675,77 667675,n 556 500,00 473025.00 0,00 853273,72 736 763,1 9 853273,72 

lO" 298306,00 253560,00 253 560,00 0,00 0,00 0,00 298308,00 253560,00 253560,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

lO " 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

2011 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
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Wyszczególnienie 

Kwoty dotyczące prv;Ijęcia i spłaty ZCltlowiąZań po S8I'I'IOdZieIny pIbllc:znyct'ł zakIadacłI opieki ztIr'oWotr'\IJj 0I1lZ pokrycia ujerTl'\egO wyniku 

\fłydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, 
o kt6łycłl mQ1N3 w 

art5ust1pkt2i3 
ustawy 

w tym: Kwota _ń 
wynikającydl z 
przejęcia przez. 

jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 
_ńpo 
likwidowanych i 

paeksztalcan",n 
samodzielnych 
zakladachopiełO 

zdrowotnej 

Dochody 
budżetowe z tytułu 
dotacji celowej z 

budtetu państwa, o 
której mowa wart. 
196 ustawy z dnia 
15 kwieb"lia 2011 f . 

o działalnośd 
leczniczej (Oz.U. Nr 

112, paz. 654, z 
p6"'. zm.) 

_OŚĆ 

ZOIlowi'I2M 
podlegających 

umorzeniu, o którym 
mowa w art. 190 

ustawy o 
działalności 
leczniczej 

Wydatki na spłatę 
pae)ętych 
_ń 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przekształconego 

na zasadach 
określonych w 
przepisach o 
działalności 
leczniczej 

WydatkJ na spłatę 
przejęl)'Cl1-samodzielnego 

publk:znego zakładu 
opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadach 
określonycł1w 

przepisach o 
działalności 

leczniczej 

Wydatki na Spłatę 
zobow1ązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca 

201 1 f. na 
podstawie 

przepisów o 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

Wydatki bletące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnegO 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

finansowane 
środkami 

określonymi w art. 5 
ust 1 pkt 2 ustawy 

\Nydatkł majątkowe 
na realizację 

programu, projektu 
lub zadania 

wynikające wyłącznie 
z zawartych umów z 

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art. 5 ust 1 

pkt 2 ustawy 

Lp 12.4 124.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Feonu/a 

0 ,00Wykonanie 2010 2842343,71 2344448,33 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2012 22 095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 562543,00 473 025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20" 20 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

201. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20\9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

• 
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Wyszczególnienie 

Dane uzupełniające o długu I jego spłacie 

Spłaty rai 
kapitałowych oraz. 
~up papierÓYJ 
wartośdowych , O 

których mowa w pkt 
5.1., wynikające 
~cznie z tytułu 
zobowiązań ju1 
zaciągniętych 

Kwota długu . 
którego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budżetu 

Wydalkl 
zmniejszające dług 

w tym: 

Wynik operacji 
niekasowych 

wplywaJącydl na 
kwotę dl\Jgu ( m.in. 
umorzenia. różnice 

kursowe) 

spłata zobowiązań 
'WYTTlaga1nych z lat 

poprzednich, innych 
nit w pkt 14.3.3 

_z 
\6llowaml 

zaliczanymi do 
tytułów dl\ttnych 

wliczanych w 
państwowy dlug 

publiczny 

wypłaty z tytulu 
wymagalnych 
poręczeń I 
gwaranql 

Lp 14. 1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

FOf'T'nuła 

Wył<ononie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

wykonarie 201 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PI., 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

201 3 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 ·22 500,00 
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁ Y NR XXXVIII/249/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWJE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 13 GRUDNIA 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 Jata 2013-2019 wprowadza s ię 

następujące zmiany dotyczące 20 J3 roku: 


- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 19.476 zł ; 


- zmniejszenie wydatków bieżącycb o kwotę 3.178 zł; 


- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000 zł ; 


- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 7 19.108,81 zł; 


- zmniejszenie wpływów ze spłat udzielonych pożyczek do kwoty 100.000 zł. 


• Ponadto dokonuje się rozłożenia spłat udzielonej pożyczki w kwocie 1.600.000 zł spółce JUMA Sp. z 0.0. do 

roku 2018. Spłata następować będzie w okresach miesięcznych po 25 .000 zł. Roczne spłaty kształtują s ię 

następująco : rok 2013 - 100.000 zł, lata 2014 - 2018 po 300.000 zł . 

W związku z umorzeniem dwóch pożyczek z WFOŚiGW zmniejsza się dług miasta o kwotę 22.500 zł oraz 
dokonuje się zmniejszenia rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2013 o kwotę 7.500 zł i w 2014 r. 
o kwotę 15.000 zł . 

flVRM1ST 

td : C38382 14-2C39-4E3C-9836-CDF7 16CEEC9 1. Pod pisany Strona I 



Zal~c.nik Nr ....~................. . 


do Protokołu Nr ~0.~l!.L.....UCHWAŁA NR XXXVI1I/250/20\3 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia A2!.(}UA .~.&QA?i J 

z dnia 13 grudnia 20 13 r. 


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


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 13 r. , poz. 
594 z późno zm.) oraz art . 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 2 17, art . 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 
258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn o zm.)Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z zalącznikiem Nr I i 2. 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach okreś lonych w § 1 wynosi: 

I) Dochody w łącznej kwocie 29.324.261.04 zł, z tego: 

a) bieżące w kwocie 27.934.961,04 zł , 

_.
b) majątkowe w kwocie 1.389.300,00 zł 

2) Wydatki w łącznej kwocie 31.499.749.85 II. z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.427.606,85 zł, 

b) majątkowe w kwocie 6.072.143,00 zł. 

§ 3. I . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 
2.175.488,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 


- zaciągn iętego kredytu w kwocie 353.600,00 zł , 


- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780,00 zł, 


- wolnych środków w kwocie 7 19.108,81 zł. 


2. Ustala s ię łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6. 121.888,81 zł, oraz łączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokości 3.946.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 6.072.143,00 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

• 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 

2. Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejski' 

Wal 
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Załącznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXVIII/2S0/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 13 gmdnia 20 13 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 20 13 r. 

Ozia l Rozdzial § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

758 RÓŻn e rozliczenia 7564734,00 22 654,00 7 587 388,00 

7580 1 CZ'YŚć oświat owa subwencji ogólnej d la jednostek samorządu 
len::torial ncQo 6605884.00 

6605884,00 

22654,00 6628 538.00 

22654,00 6628538,002920 Subwencje ogó lne z budżetu państwa 

Razem: 29 301607,04 22 654,00 29324261 ,04 

• 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV II1/25012013 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 13 grudnia 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOW IECKI NA 2013 r. 

Ozi•• Rozdzia' § Treść Przed zmia n ą Zmiana Po zmianie 

400 
Wytwarza nie I zaopatrywanie w e n ergię e l ek t ryczn ą. gaz 
I wod e 500000,00 - 250 000,00 250000,00 

40001 Dosla rczan ie ciepła 500000,00 ·250000,00 250000,00 

60 10 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wn iesienie wkładów do 
spółek prawa hand lowego oraz na uzupełnienie fundu szy 
statutowych banków pańs t wowych i inn ych in stytucji 
finansowych 

250000,00 ·250000,00 0.00 

Razem: 31 749749,85 - 250 000,00 31 499749,85 

• 
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Załączn ik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII I/250/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 13 gmdnia 2013 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r. 

• 


Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

I 1 3 • 

Przychody ogólem: 6121 888,81 

I. Wolne środki , o których mowa wart. 2 17 ust .2 pkt 6 ustawy 950 719 108,8 1 

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

95 1 100000,00 

3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 952 5 302 780,00 

Rozchody ogólem: 3946400,00 

I. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 3946400,00 

• 
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Załączn ik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII I/2S0/20J3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 13 grudoia 20 13 r. 

ZA DA NlA INWESTYCYJNE W 2013 r. 

Dzia ł Rozdzia ł § Treść Przed zmianą Zmia na Po zmi anie 

150 Przetwórstwo przem ysłowe 1905,00 0,00 l 905,00 

150 11 Rozwój przedsiębiorczości 1 905,00 0,00 1 905,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorz.1du województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (um6w) między jednostkami samorządu terytorialnego 

1 905,00 0,00 1905,00 

Przyspieszen ie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazow ieckiego, przez budowanie spo ł eczeństwa infonnacyjnego 
i gospodarki opanej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu 

1 905,00 0,00 1 905,00 

400 Wytwarz.anie I zaopa trywanie w e nergię e l ektryczną, gaz I wodę 500000,00 · 250000,00 250000,00 

40001 Dostarczani e ciepla 500000,00 - 250 000,00 250000,00 

60 10 
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek 

prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 
banków państwowych i innych instytucji finansowych 

250000,00 - 250 000,00 0,00 

Wydatki na zakup i objęcie udzin lów w spółce Przedsięb i orstwo 

Energetyk i Ciepl nej Sp. z 0.0. 
250000.00 - 250 000,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 250000,00 0,00 250000,00 

Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odc inku od ul. Gen. 
Pulaskiego do ul. SI. Mon iuszki 

250000,00 0,00 250000,00 

600 Transpo rlllączność 3466500,00 0,00 3466500,00 

600 16 Drogi publiczne gminne 3466500,00 0,00 3466500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3466500,00 0,00 3466 500,00 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul icy Polnej 100 000,00 0,00 100 000,00 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wrnz z Illon tażem sep:uatora 
w ulicy sportowej - etap I 

2083000,00 0,00 2083000,00 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem scpartnora 
w ulicy Sportowej - etap II • ul ica Wierzbowa 

230000,00 0,00 230000,00 

Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, CZICŚĆ ul. 
Ja ·iell y i ul. Chrobrego 

662000,00 0,00 662000,00 

Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa. Brzozowa. Buźniczna. 
Kanałowa i Zielony Rynek 

264 500,00 0,00 264 500,00 

Wykonanie nawierzchni ulicy Jaśminowej 127000,00 0,00 127000,00 

700 Gospodarka mieszka niowa 1 265300,00 0,00 1265300,00 

70095 Pozostała działalność 1 265300,00 0,00 1 265300,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 265300,00 0,00 1 265300,00 

Rozbiórka i budowa budynku mieszka lnego przy ul. Mickiewicza 27 
- etap 11 

1 250000,00 0,00 1 250000,00 

Wymiana stolark i ok iennej w budynku komuna lnym przy ul. 
Mick i ewicz.'ł 33 

15300.00 0,00 15 300,00 

• 
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120 loronnatyka 556500,00 0,00 556500,00 

72095 Pozostała działa l ność 556500,00 0,00 556500,00 

6067 Wyda tki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżetowych 473025,00 0.00 473025,00 

Przec i wdziałan ie wykl uczeniu cyfrowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 473025,00 0,00 473025,00 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżc t owych 83 475 ,00 0,00 83475,00 

Przeciwdzia ł anie wyk luczeniu cyfrowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 83 475,00 0,00 83475,00 

750 Administracja publiczna 25 138,00 0,00 25 \J8,OO 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21000,00 0,00 21 000,00 

6060 Wydatk i na wkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 1 000,00 0.00 2 1000,00 

Zakup kserokopiarki 5000,00 0,00 5000,00 

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

75095 Pozostała dzia łal ność 4 138,00 0,00 4 138,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoria lnego 

4 \J8,00 0,00 4 138,00 

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieck iego wspomagającej ni welowanie dwudzielnośc i 

potencjału województwa 
4 138,00 0,00 4 138,00 

801 Ośwlala ł wychowanie 59300,00 0,00 59300,00 

80 10 1 Szkoły podstawowe 59300,00 0,00 59300,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59300,00 0,00 59300,00 

Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS 
N" 59300,00 0,00 59300,00 

900 Gospodarka kom unalna I ochrona środowi ska 65000,00 0,00 6S 000,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23000,00 0,00 23000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budźetowych 23000,00 0,00 2J 000,00 

Przebudowa sieci kanal izacji deszczowej na ul. J aśminowej 2J 000,00 0.00 23000,00 

900 19 
Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem Środków z opiat i kar 
za korzystanie ze środowiska 

42000,00 0,00 42000.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42000,00 0,00 42000.00 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej 
na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej 20000,00 0.00 20000,00 

Opracowanie doku mentacji sieci kanalizacji deszczowej nil odcinku 
od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułask iego 22000,00 0.00 22000,00 

921 Kullura I oc hrona dziedzictwa narodowego 9500,00 0,00 9500,00 

92109 Domy i ośrodki kultury. świetlice i klu by 9500.00 0.00 9500,00 

6220 
Dotacje celowe z budżctu na linansowanie lub dolinansowanie 
kosztów realiz.1cji inwestycji j zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych 

9500.00 0,00 9500,00 

Dotacja ce lowa - Doposaźcnic pracowni instruktorskich w Mi ejskim 
Domu Kultury 9500.00 0,00 9500,00 

926 Kultura fizyczna 373000,00 0,00 373000,00 
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92601 Obiek ty sportowe 37) 000.00 0,00 373000,00 

6050 Wyda tk i inwestycyjne jednostek budżetowych 373 000,00 0,00 373000,00 

Budo wa boiska wielofunkcyj nego przy Zespole Szkól Nr 2 373000,00 0,00 37) 000,00 

Razem 6322 143,00 - l SO 000,00 6072 143,00 

• 


• 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXV/ll /2S0/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 

Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 r. 

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

Dokonuje s ię zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 22.654 zl z tytułu zw iększenia części ośw ia towej 

subwencj i ogólnej ze środków rezerwy. 

Dokonuje si ę zmniejszenia wydalków budżetowych w rozdz iale 4000 I o kwotę 250.000 zl na zakup i objęc ie 

udzialów w spólce Przeds i ębiors two Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.; 

BURMI TRZ MIASTA 

~.ki 
mgr Ja' / 
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