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ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. I Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXXIX sesję 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku o 
godz.1300 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 

l. 	 Przyjęcie protokołów z XXXVII i XXXVIII sesji Rady. 
2. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie 


z realizacji przyjętych uchwał. 


3. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
4. 	 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 

• 
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 
6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze 

przetargu. 
7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwalą w sprawie podziału 

Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym . 

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z 
uchwałą Nr XXVU171 /2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określeni a wzoru formularzy deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

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

II. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżec ie Miasta Maków Mazowiecki na 
2013 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 
na lata 20 14-2019. 

13 . Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 
na 2014 rok. 

http:WOR-II.0002.39.20


14. Podjęcie uchwały w sprawie przYJęcia planu pracy Rad y Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim 2014 rok. 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej . 

przeWOdniCZąz~Miejskiej 

walde~Zabielski 

\ 
\ 
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Protokół z XXXIX sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego 


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

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 1300 

otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał 

radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli 
prasy. 

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nie obecni radni, Dariusz Tyjewski, Elżbieta 
Michalska, Janusz Zalewski, Krzysztof Rutkowski. Obecnych na sesji było 11 
radnych. 

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

Obrady XXXIX sesji trwały w czasie od godz. 1300 do godz. 1545 
• 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku 

obrad. Uwag nie było. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad 
poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów , wstrzymało s i ę - O głosów. 

• Porządek obrad został przyjęty . 

Ad pkt 1. 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołów z XXXVII XXXVIII sesji 
Rady Miejskiej. 

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poddał pod 
głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej. 

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

Protokół z XXXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabie lski poddał pod głosowanie przyjęcie 

protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej. 

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

Protokół z XXXVIII sesj i Rady Miejskiej został przyjęty. 
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Ad pkt 2. 

Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie 

z realizacji przyjętych uchwał, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 


Ad pkt 3. 
Zapytania i interpelacje Radnych. 

Zapytań i interpelacji nie było . 

Ad pkt 4. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Radny Andrzej Bronowicz: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 
przybywa punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zatem kwota na te dwa 
programy profilaktyczne, więc przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu 
narkomanii z roku na rok wzrasta. W tym roku jest na pierwszy program 
przeciwdziałania alkoholizmowi dwieście dwadzieścia osiem tysięcy, na program 
przeciwdziałania narkomanii dwieście dwadzieścia dwa tysiące, zatem mamy 
równą kwotę ćwierć miliona złotych. Chcę powiedzieć, że w tym programie 
profilaktycznym zarówno antyalkoholowym jak i antynarkotykowym jest taki 
dział dwunasty z punktu pierwszego. W dziale dwunastym jest mowa o tym, o 
dofinansowywaniu sportu i różnych aktywności sportowych, jako aktywny pomysł 
spędzania czasu dzieci i młodzieży poza domem i jest mowa o tym o 
dofinansowywaniu tych obiektów i my, jako Komisja Oświaty zaproponowaliśmy, 
żeby oprócz w punkcie pierwszym tego dwunastego działu czy oprócz zapisu 
dofinansowanie budowy obiektów sportowych, dodać jeszcze słowo 
dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych. Chodzi o to, żeby 
jakkolwiek te wszystkie programy profilaktyczne, edukacyjne, warsztaty różnego 
rodzaju, współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną, czy też z Miejską Komisją 
do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i z innymi organizacjami 
jakkolwiek na pewno jest bardzo potrzebna, to zwróciliśmy uwagę na to żeby, co 
roku przyjąć pewną zasadę, żeby co roku jakieś dwadzieścia pięć, czy trzydzieści 
procent z tych środków wszystkich wydatkować na zbieranie aktywnej formy 
ruchu, wspieranie sportu na terenie Makowa Mazowieckiego poprzez dokładanie 
tej pewnej kwoty do różnego rodzaju inwestycji. Może to być na przykład, 
siłownia tak jak w tej chwili o tym myślimy na ulicy Ricovera tam gdzie działa 
Stowarzyszeni Sportów Siłowych START. Może to być teren nad makowskim 
zalewem, może to być park sapera. Mamy wiele takich terenów, które aż proszą 
się żeby je uruchomić, a zatem, żeby nie tylko leczyć jakby skutki choroby, ale 
też starać się przeciwdziałać wcześniej, czyli tworzyć pewną propozycję dla dzieci 
i młodzieży na aktywne spędzenie czasu. Dlatego też Komisja zaproponowała 
rozszerzenie tego zapisu także o modernizację, o dofinansowywanie 
modernizowanych obiektów i Rada na tym posiedzeniu, bo to było posiedzenie 
wspólne wszystkich Komisji, również do tego wniosku się przychyli. Dziękuję 

bardzo. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 
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za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 

podjęła uchwałę XXXIX/251/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Makowie Mazowieckim na 2014 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 


Ad pkt S. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 


Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie 

Mazowieckim na 2014 rok. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt 

uchwały poddał pod głosowanie 


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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XXXIX/252/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 
2014 rok, która stanowi załącznik nr S do protokołu. 

Ad pkt 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w 
drodze przetargu. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 

za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 1 głos 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 10 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXIX/253/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie zwolnienia z 

obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, która stanowi załącznik nr 

6 do protokołu. 


Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie 

podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta 

Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Przewodniczący RM 

Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 


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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XXXIX/254/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany opisu 

• 
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granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 8. 
POdjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w 
związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 
dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą 
Nr XXVI/171/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 
2012 r. w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie. 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXIX/255/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany opisu 

granic stałych obwodów głosowania w związku z uchwałą Nr XXVI/171/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 


Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek 

od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości 


oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Przewodniczący RM 

Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 


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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXIX/256/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie określenia 


wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

w sprawie podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski ogłosił 10 minutową przerwę, która 

trwała od godziny 1325 do godziny 1335 


Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
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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 - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXIX/257/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 

2013-2019, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 


Ad pkt 1l. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 

Mazowiecki na 2013 r. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. 


• Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXIX/258/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r., która stanowi załącznik 


nr 11 do protokołu . 


Ad pkt 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2014-2019. 


Przewodniczącego RM Waldemar Zabielski odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 


• Skarbnik Miasta Paweł Gutowski: 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z tym, że 
Wieloletnia Prognoza Finansowa wiąże się z uchwałą budżetową musi być 
zachowana zgodność co do wysokości dochodów i wydatków, jak również w 
wyniku budżetu. Chciałbym powiedzieć, że Pan Burmistrz w formie autopoprawek 
wprowadził zmiany do projektu budżetu, które również zostały ujęte w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej. To znaczy zostały zwiększone wydatki 
majątkowe oraz w stosunku do projektu, jaki państwo mieliście przedstawiony 15 
listopada została również rozłożona. Uwzględniono już rozłożenie pożyczki na 
raty z Spółce JUMA na okres pięciu lat. Co do samych autopoprawek myślę, że 
Pan Burmistrz przy projekcie budżetu powie kilka słów. Dziękuję. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak przed chwilą 
Pan Skarbnik powiedział ta jedna i druga uchwała wiążą się ze sobą i to znacznie. 
Myślałem, że w tej sprawie zabierze też głos w tej chwili Pan Burmistrz, ale 
niestety. Być może przy okazji następnej uchwały kilka słów na ten temat powie. 
Natomiast ja tak wprowadzając państwa w temat projektu budżetu chciałem kilka 
swoich wrażeń przedstawić państwu . Nie wiem, czy zasadnych, czy nie. W 
głosowaniu nad projektem budżetu na 2014 rok się okaże, prawda? Chciałem się 
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odnieść Panie Burmistrzu do Pana autopoprawek, które szeroko żeśmy omawiali 
na Komisji, na posiedzeniu wspólnej Komisji w piątek 27. I przykro mi, bo przed 
chwilą otrzymałem przed sesją w zasadzie materiały i w tych autopoprawkach nie 
znalazła się nawet złotówka na temat związany z ciepłownictwem. Tym szeroko 
pojętym, bo autopoprawka Pana dotycząca kontynuacji budowy sieci 
ciepłowniczej pomiędzy Pułaskiego a Moniuszki to jest jakby konsekwencja 
prowadzonej inwestycji na pozwolenie na budowę z roku 2013. I może kilka słów 
odnośnie historii. Na ostatniej sesji, czy nawet na kilku spotkaniach, bo wcześniej 
odbyła się można powiedzieć w tym temacie debata. Rada Miejska na sesji 
odrzuciła propozycję Burmistrza Miasta wniesienia uchwały związanej z 
podjęciem udziałów tego wkładu pieniężnego i nie pieniężnego w postaci kwoty 
trzystu osiemdziesięciu pięciu tysięcy bodajże sześciu tysięcy złotych celem 
realizacji zadania pod tytułem "Budowa centralnej ciepłowni w Makowie 
Mazowieckim". No taka jest wola rady, prawda? Czyli ja rozumiem, że w tym 
momencie, jeśli tym tematem nie ma się zająć JUMA Spółka z 0.0. To powinno 
się tym zadaniem zająć Miasto Maków. Chyba logiczne. W związku z tym na 
posiedzeniu 27 grudnia zgłosiłem wniosek, aby Pan Burmistrz w swoich 
autopoprawkach uwzględnił ten temat. W jaki sposób? A w taki, żeby 
przynajmniej zagwarantować w budżecie pewną kwotę. Konkretnie 
zaproponowałem, była to kwota dwustu tysięcy złotych na opracowanie 
dokumentacji projektowej. Koncepcji, dokumentacji, założeń techniczno
ekonomicznych, które dałyby możliwość tej Radzie w przyszłym roku rozpoczęcia 
konkretnych działań w kierunku centralnej ciepłowni. No niestety weszły do 
autopoprawki inne tematy zawiązane z budową ulic, związane z innymi 
tematami, natomiast ten temat został pominięty. Ja nie mogę dzisiaj głosować za 
budżetem w takim kształcie Panie Burmistrzu. Dlatego że ja bym swój czas i te 
debaty, które się odbyły uznałbym, jako stracony czas. Z nich coś powinno 
wynikać, natomiast w projekcie budżetu, ani w projekcie, ani w Pana 
autopoprawkach na dzisiejszą sesję nie ma nic na ten temat. Tutaj radny 
Jaroszewski podnosił kwestię na posiedzeniu Komisji i też dawał propozycję na 
2014 rok, aby zaprzestać wszelkich inwestycji do czasu rozstrzygnięcia kierunku 
rozwoju ciepłownictwa w mieście Makowa. A jednocześnie przygotowania jak 
gdyby gruntu pod tematy następnej Kadencji Rady. I no też jak gdyby nie 
spotkał się ze zrozumieniem tutaj ze strony Pana Burmistrza. Było kilka 
wniosków złożonych przez nas. Z Panem Jaroszewskim składaliśmy wnioski 
dotyczące budowy kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej. Sprawa pozyskania 
gruntów pod cmentarz grzebalny. Nie wiem parafialny, komunalny, nie mnie o 
tym teraz rozsądzać, były sprawy związane z objęciem udziałów odnośnie sieci w 
Spółce JUMA. No żaden z tych tematów i to powtarzam, to nie jest pierwszy rok 
Panie Burmistrzu on nie został uwzględniony. Ja dzisiaj nie mogę głosować za 
budżetem przede wszystkim z tego względu, że w ramach ciepłownictwa nic nie 
robimy, co ja mam powiedzieć mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej, że co 
debatowaliśmy pół roku i nic z tego nie wyszło? A ja mam być za takim 
budżetem? Panie Burmistrzu chciałbym argumentacji od Pana, dlaczego ta kwota 
dwustu tysięcy nie znalazła się w autopoprawce. Dziękuję Bardzo. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, Mili Goście, jeśli już 
zaczęliśmy debatę z budżetem 2014, to chciałem Państwa poinformować, iż na 
spotkaniu dwóch Komisji, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu opiniując budżet 
na 2014 Komisja Rewizyjna negatywnie zaopiniowała budżet 2014. A to, z 
jakiego powodu? Z takiego powodu, że w pierwotnej wersji w tymże budżecie, 
projekcie budżetu nie było mowy o Gałczyńskiego, nie było mowy o cieple. Nic na 
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ten temat się nie mówiło. Natomiast jedna z większych inwestycji, która była 
zapisana, to była zapisana trzeci etap budowa Grzanka siedemset tysięcy. Długo 
żeśmy dyskutowali, debatowali na ostatnim wspólnym posiedzeniu wszystkich 
Komisji doszliśmy, a do takiego porozumienia. Złożyłem wniosek do Pana 
Burmistrza, aby uwzględnił w autopoprawce, gdzie nie było żadnego zapisu na 
temat ciepła odnośnie zmniejszenia bądź zdjęcia inwestycji z Grzanki, a 
zarezerwowania pewnej kwoty na ciepło. Tak się szanowni państwo stało. 
Osiągnęliśmy kompromis. Burmistrz w budżecie na 2014 uwzględnił mój wniosek 
i zapisał trzysta tysięcy na wykończenie zaopatrywania w energię elektryczną gaz 
i wodę. To znaczy te trzysta tysięcy to jest na drugi etap budowy tejże nitki, 
która powstała do tej pory. To jest raz. Drugie. Trzysta tysięcy następnie 

przeznaczył na budowę ulicy Gałczyńskiego, a z Grzanki z siedmiuset tysięcy 
zdjął dwieście i zostawił pięćset tysięcy. Także Panie Przewodniczący Dąbrowski, 
nie jest prawd~ że nic na temat ciepła nie ma. Wkład wydatków majątkowych na 
2014 jest. Jest trzysta tysięcy na ciepło i dlatego postanowiłem ten budżet 

zaakceptować i głosować za budżetem na 2014. Dziękuje Bardzo. 

• Burmistrza Miasta Janusz Jankowski: 

Ja myślę, że nie ma sensu podsycać atmosfery, że nie ma nic na ciepło, bo ja 


• 

zdania nie zmieniam. Z resztą myślę sobie jeszcze raz na tej komisji piątkowej 
wytłumaczyliśmy wszystko. Ja będę dożył do tego, żeby JUMA realizowała 
zadanie i będę tak długo rozmawiał z radnymi, aż ich przekonam, żeby to, co 
zaproponuję, żeby zyskało ich aprobatę. Oczywiście, była mowa o dwustu 
tysiącach, ale po dyskusji Skarbnik zasugerował, że to od tego będzie 
osiemdziesiąt tysięcy podatku. Nawet ja zaproponowałem żeby to nawet, jeśli 
kolega Dąbrowski tego nie da tego pod głosowanie. Te autopoprawki, które są to 
były przegłosowane, uchwały są komisji. Także tutaj ja je wnoszę, te trzysta 
tysięcy na kontynuację sieci cieplnej i trzysta tysięcy na Gałczyńskiego, ale 
powiedziałem wyraźnie. Ja jestem w stanie zrobić za tydzień sesje nadzwyczajną 
w temacie ciepła i dania dwieście pięćdziesiąt tysięcy, ewentualnie ... na budowę, 
na dokumentację, ale mówię to jest, to jest mówię VAT, tak? Teraz będziemy 
rozmawiać myślę, żeby to jednak robiła JUMA, czyli te pieniążki powinny trafić do 
JUMY, że to powinna robić JUMA i tu będę państwa radnych prosił o właśnie o 
pomoc w tym temacie, tak? Była mowa, żeby spotkać się koło 15 stycznia jest w 
Planie Pracy Rady nawet sesja. Nie w lutym tylko w styczniu w tym temacie . 
Myślę, że do sprawy wrócimy. Dyskusja była myślę, że taka twórcza, rzeczowa 
była mowa i nowych władzach spółki, prezesie, ale myślę, że tutaj na Komisji 
wszystko sobie powiedzieli. Dlatego ja nie wnosiłem tej poprawki radnego 
Dąbrowskiego. Raz, żeby za dwa tygodnie jak odłożymy sprawę to nic się nie 
stanie. Druga sprawa to chciałbym, proponuję, żeby w tym temacie ciepła 

przyjęte przeze mnie, przez radnych i zostało, że tak powiem przegłosowane. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 
To jeszcze nie jest debata, ani praca nad budżetem. Te dwie uchwały w tej chwili 
troszeczkę zaburzają formę pracy przy głosowaniu nad budżetem. Proponowałby 
żeby tę dyskusje przenieść na później. 

Radny Marek Jaroszewski: 

Na kiedy? 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 
Za pięć minut. Nie, w woli wyjaśnienia. Uchwalanie budżetu ma swoją procedurę 
postępowania w poszczególnych punktach. Już w tej chwili Pan Dąbrowski 

7 



wywoła fakt, że obydwie te uchwały bardzo się ze sobą wiążą. I głosowanie nad 

tymi uchwałami wynika z tego, co panowie mówicie. Ale jeżeli w tej chwili Pan 

Szczuciński odpowiadając Panu Dąbrowskiemu zabrał głos, jako Przewodniczący 


Komisji Rewizyjnej. A w formie pracy przy uchwalaniu budżetu ponownie będzie 


ten sam głos zabierał, bo wymaga tego procedura uchwalania budżetu, to 

uważam, że powinniśmy dyskutować zaraz, po tej uchwale. Nie możemy 


przenieść głosowania na potem. Panie mecenasie mam właśnie w związku z tym 

pytanie. Jest jedna uchwała z drugą powiązana 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 


Czy głosowania mogą się później odbyć, po całej tej procedurze, przecież to jest 

powiązane jedno z drugim. 


Mecenas Tomasz Wadyński: 


Mogą Państwo połączyć obrady nad tymi uchwałami, jako jeden blok lub w 

poszczególnych uchwałach. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Czyli samą formę głosowania przenieść na sam koniec, tak? 


Mecenas Tomasz Wadyński: 


Może być w ten sposób. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

A więc w tej chwili poproszę Pana Dąbrowskiego o odczytanie projektu uchwały 


budżetowej . 


Mecenas Tomasz Wadyński: 


.. zgodnie z porządkiem ... , tak? 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Tę prognozę i jest bez przegłosowania, a później, bo jest tak. Procedura pracy 

nad budżetem. Najpierw odczytujemy uchwałę, potem orzeczenie, potem 

wszystkie komisje się wypowiadają. potem dyskusja i dopiero jest głosowanie. A 

nad Prognozą. którą zawsze Pan Skarbnik mówi, że Prognoza musi być 


głosowana przed. Nie ma tej procedury ścisłej. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 
Ale można połączyć. 

Mecenas Tomasz Wadyński: 
Możecie te punkty połączyć. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 
A głosowanie później . 

Mecenas Tomasz Wadyński: 
Najpierw przegłosujcie ... 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2014-2019. 
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Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 
Głosowanie nad tym projektem uchwały przeniesiemy po dyskusji nad budżetem. 

Ad pkt. 13 
Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków 
Mazowiecki na 2014 rok. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu w sprawie 
uchwalenia uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która stanowi załączniki nr 13 do protokołu. 

• 
Przewodniczy Komisji Budżetowej ( ... ) Dariusz Miecznikowski: 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście, chciałbym przedstawić 
opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno Gospodarczego z dnia 10 
grudnia 2013 roku. Komisja w składzie: Dariusz Miecznikowski - Przewodniczący 
Komisji, Dariusz Tyjewski - Zastępca Przewodniczącego, - Członkowie, Barański 

• 

Rafał, Gregorczyk Wiesława, Jan Kubaszewski, Stanisław Rzewnicki. Tematem 
posiedzenia było wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 
2014 oraz projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2019. Po 
przeanalizowaniu projektu budżetu Przewodniczący Komisji zgłosił formalnie 
wniosek o zniesienie z projektu uchwały budżetowej inwestycji, przebudowa ulic 
na osiedlu Grzanka, a wpisanie na wydatki inwestycyjne wraz ze środkami 
pieniężnymi na przebudowę ulicy Gałczyńskiego i Reymonta. Przewodniczący 
Komisji Budżetu ( ... ) wniosek poddał pod głosowanie. Głosowało "za" - dwóch 
członków Komisji, "przeciw" - jeden, "wstrzymało się" od głosu - trzy . 
Przewodniczący Komisji Budżetu projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały 
Budżetowej na 2014 rok pOddał pod głosowanie i był to projekt budżetu na 2014 
rok w wersji, którą przekazał nam Pan Burmistrz jeszcze bez autopoprawek i 
głosowało "za" - dwóch członków, "przeciw" - dwóch, "wstrzymało" - się dwóch . 
Komisja wyraziła negatywną opinię projektu uchwały budżetowej na 2014 rok . W 
dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się od Pana ... 

Mecenas Tomasz Wadyński : 
Komisja nie wyraziła opinii, bo Pan powiedział negatywną opinię wyraziła. 

Przewodniczy Komisji Budżetowej Dariusz Miecznikowski: 
Tak, tak, nie wyraziła opinii. Przepraszam. W dniu dzisiejszym od Pana Skarbnika 
dowiedzieliśmy się, że Pan Burmistrz, który prawdopodobnie przedstawi nam te 
autopoprawki. Decyzja będzie przy głosowaniu należała indywidualnie do 
każdego członka Komisji Budżetu. Chciałbym tu przedstawić jeszcze w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została 

sporządzona zgodnie z artykułami 226 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014- 2019 co wynika z prognozy 
kwoty długu na okres zaciągnięty planowany do zaciągnięc ia zobowiązań. 
Prognozowane dochody, planowanie dochodów miasta na okres objęty prognozą 
rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich 
trzech latach. Następnie skoncentrowano s ię na źródłach, które generują 
największe wpływy. W budżecie na 2014 rok przyjęto podane przez Ministra 
Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji. Subwencji ogólnych 
oraz planowanej kwoty dochodu z tytułu udziałów w wpływach z podatków 
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dochodowych od osób fizycznych. Oszacowany wpływ z udziałów z podatków od 
osób prywatnych ustalił przez Wojewodę Mazowieckiego kwotę dotacji na zadania 
w zakresie Administracji Rządowej oraz dotacji na realizację zadani własnych i 
dochodów związanych z realizacją zadań w zakresie Administracji Rządowej . 
Dochody bieżące w okresie objętym prognozą, a więc spowolnienia 
gospodarczego, przyjęto bezpiecznie, że będą one rosły średnio między jeden a 
dwa procent w roku 2015 - 2016. Od dwóch i jednego procenta w następnych 
latach. Subwencja ogólna zaplanowana na 2014 rok, przyjęto w wysokości 
podanej przez Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku. W kolejnych 
latach 2015 - 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane 
wpływy w 2013 roku. I obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co 
najmniej nominalnego poziomu średniego poziomu subwencji oświatowej w skali 
kraju 2013 roku. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodu 
zaplanowane na lata przyszłe według wskaźników, przyjętych dla dochodów 
bieżących , to jest wzrost między jeden a dwa procent. Podatki, opłaty lokalne. 
Bazą wyjściową do ustalenia wydatków i podatków i opłat lokalnych są wpływy z 
tytułu w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej 
grupy była zmienna co najmniej zm iennej bazy objętej opodatkowaniem. 
Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatki od 
nieruchomości. W 2013 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływu z 
tego rodzaju źródeł pod wskaźnik inflacji, średniorocznej oraz wskaźniki PKB. W 
2013 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny 
wzrost między innymi z powodu wpływów w postaci tak zwanej opłaty 
śmieciowej . W 2013 roku wpływy z tego na podstawie znowelizowanej ustawy o 
utrzymaniu czystości porządku w gminach były za okres sześciu miesięcy . W 
latach 2015 - 2019 zakłada się wzrost dochodów o wskaźnik inflacji. Dziękuje 
bardzo. 

Przewodn i czący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz: 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Proszę Państwa, Komisja Oświaty, Sportu, 

Kultury dwukrotnie właściwie debatowała nad budżetem. Na pierwszym 

posiedzen iu gdzieś trzy tygodnie temu, kiedy była wersja, że na Osiedle Grzanka 

miało być siedemset tysięcy złotych. Tamta wersja była wstępnie zaakceptowana 

przez Komisję , dlatego że uważaliśmy, że tam na Osiedlu Grzanka kontynuacja 

prac remontowych po prostu jest potrzebna. Dlaczego? Dlatego że zrobienie tego 

obwodu, które zostało wykonane w roku trzynastym to znaczy ulicy Klonowej i 

dalej no skutkowało tym, że dookoła można po prostu spokojnie przejechać. 


Natomiast dla ludzi, którzy mieszkają na ulicach poprzecznych do ulicy Żytniej 

właściwie nic się dotychczas nie zmieniło. Dlatego uważaliśmy, że te środki po 

prostu należy, że potrzebna jest nam kontynuacja. Tak samo, jak jeśli w 

budżecie narodu 2014 jest sto tysięcy złotych na rewitalizację Rynku. I kiedyś 


mam nadzieję te Fundusze Unijne na tę inwestycję pozyskamy, ponieważ 


centrum miasta Rynek w sposób zdecydowany coraz bardziej odbiega po prostu 

od innych dzielnic czy części miasta, które są stopniowo, powoli jednak 

rekonstruowane czy modernizowane. Więc, ja mam nadzieję . Dlatego byliśmy za 

tymi pieniędzmi dla Osiedla Grzanka . Miałem nadzieję, że jeśli będą pieniądze na 

rewitalizację Rynku, to wraz z rewitalizacją Rynku będą rewitalizowane ulice obok 

położone. Czyli ulica Kilińskiego, tam gdzie składamy wieńce co roku, prawda? 

Miejsce historyczne na 11 Listopada, bo woła o pomstę do nieba, jest to coś 


okropnego. Tak samo powiedzmy ulica SpółdZielcza , która też powinna doczekać 


się swojego remontu, bo tam już od osiemdziesiątego siódmego, 

dziewięćdziesiątego roku mają po prostu zapewnienia, że coś zostanie zrobione. 

A zatem ... 
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Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski : 


Ulica Kościuszki. 


• 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( .. . ) Andrzej Bronowicz: 
Ulica Kościuszki tak, żeby parkingi, ale tu słyszymy, że będzie tam wykonywany 
jakiś wodociąg, więc w związku z tym nic nie można robić. Natomiast wstępnie 
było to zaakceptowane. Później na tym wspólnym posiedzeniu kilku komisji 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu w liczbie trzech potem w dalszej części 
czterech osób dała po prostu przyzwolenie temu budżetowi na rok 2014, bo jest 
to budżet niewątpliwie wielu po prostu kompromisów. Czy on jest, na pewno 
nikogo niesatysfakcjonuje, nie zadowala, ale jednak jest te pięćset tysięcy na 
Grzankę. Wprawdzie dwieście tysięcy mniej, ale jednak. Dalej. Mamy na 
rewitalizację Rynku, mamy rekonstrukcję, czy modernizację ulic. Mamy separator 
od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Kościelnej z odprowadzeniem do rzeki 
Orzyc, więc są tam po prostu ważne inwestycje. No co mamy im powiedzieć nie? 
Prawdopodobnie trzeba będzie za tym budżetem głosować. Natomiast generalnie 
gdybym miał wypowiedzieć się na temat swoich uwag odnośnie budżetu. To 
muszę powiedzieć, że budżet to nie tylko ulice, to nie tylko chodniki, to nie tylko 
prawda te modernizacje, które są wpisane. Budżet to również różne dziedziny 
takie jak, jeśli chodzi o Maków Mazowiecki, Zalew, Park Sapera . Chcę powiedzieć 
na przykład, że taka gmina Łosice w województwie mazowieckim, która liczy 
siedem tysięcy mieszkańców ma, w środku jest zalew. Oni pozyskali z działania 

• 

6.2 z Programu Operacyjnego dla Mazowsza z działu Turystyka pozyskali pięćset 
tysięcy złotych na ścieżki rowerowe, na deptak. Dzięki wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii w zakresie i ekologicznych w zakresie oczyszczania 
wody. Wykonają basen, prawda odkryty dla najmłodszych, więc robi się różne 
rzeczy, pozyskuje się środki. Ja chcę powiedzieć, że u nas w ogóle takich spraw 
my nie wykorzystujemy, swoich wielu po prostu szans. Natomiast to co mówi Pan 
Wiceprzewodniczący Dąbrowski. Składanie wniosków. My akurat nie piszemy 
rzeczywiście... Ja w ciągu dwóch lat napisałem chyba dziesięć wniosków do 
budżetu. Różnych. Żaden też nie został zrealizowany. Pisałem również o tym, że 
na ciepło w roku 2014 też, żeby jakieś środki się znalazły. No tych środków nie 
ma. Wiemy, jakie były efekty ostatniej sesji. Rada w całości nie wyraziła zgody 
na przekazanie aportem działki i tej kwoty tam trzystu dziesięciu tysięcy, 
ponieważ uznała, że Spółka JUMA, że trzeba dać czas spółce, żeby 
uporządkowała po prostu swoje sprawy, wraz z wyborem prezesa. Oprócz tego 
była kwestia gazu, chcę przypomnieć. Zarząd Samorządu Województwa 
Mazowieckiego miał wpisać, mam zapewnienia, że pisał tylko, że uchwały nie 
ukazały się jeszcze w odpowiednich dziennikach. Miał wpisać do tak zwanego 
kontraktu terytorialnego, który jest takim nowym, modelowym wzorcem 
współpracy między rządem, a regionami, miał wpisać do kontraktu terytorialnego 
następujące inwestycje; Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia z Pułtuska do 
Makowa Mazowieckiego wraz z budową kotłowni gazowej. I tutaj padały takie 
opinie, że gaz to jest dwieście , czy trzysta procent droższy . No przepraszam 
bardzo. Ja nigdy i nigdzie nie słyszałem prawda o takich wskaźnikach. Rozumiem 
dwadzieścia, trzydzieści procent, ale to są koszty zamienne. Tak to się w 
ekonomii nazywa, prawda? Czyli tak: zdrowie, ekologia. Mniej wydatkujemy na 
wszystkie przygotowania, żeby tam przy kotłowni węglowej. Był aspekt, więc gdy 
Rada nie zgodziła się wtedy na te dwie uchwały, czyli na dz iałkę i na finanse, to, 
dlatego, żeby uporządkować sprawy i nie blokować ewentualnie tej alternatywy 
w postaci gazu. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Rada poparła i do tej 
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kwestii, w pierwszym kwartale 2014 roku wróciła, kiedy niektóre sprawy się 


wyjaśnią i zostaną dopracowane. Dziękuje bardzo. 


Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski: 

Członkowie Komisji nie głosowali nad projektami uchwał. Opinię zostawiliśmy do 

głosowania na sesji. 


Radny Marek Jaroszewski: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, w sprawie budżetu 


chciałbym zwrócić, zostałem trochę wywołany przez mojego szwagra Jerzego 

Dąbrowskiego . Dlatego, że moja propozycja była następująca, żeby faktycznie 

wszystkie inwestycje, które są planowane na ten rok, czyli osiedle Grzanka i 

osiedle Królów Polskich, żeby zdjąć, dlatego, że to jest duże obciążenie dla 

miasta. Przecież to są pieniądze, nie te co leżą w kasie tylko te, które będą z 

kredytu. W związku z tym proponowałem, żeby tych pieniędzy, nie zadłużać się, 


dlatego, że następna kadencja, życzę Panu Burmistrzowi wszystkiego dobrego. 

Ale niech następna kadencja dopiero zadecyduje o zadłużeniu naszego miasta. 

Tak jak mógłbym się zgodzić nad kontynuacj~ częściową kontynuacją osiedla 

Grzanki, tak dla mnie jest to niezrozumiałe, żeby pieniądze, bo . Panie Tadeuszu 

Szczuciński. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński: 


Tak, słucham Pana. 


Radny Marek Jaroszewski: 
Pewne emocje i pewne zachcianki. Może nie tak. Pewne propozycje, które Pan 
Burmistrz nam przedłożył, bo powiedział, że wpisał do projektu budżetu półtora 
miliona. Prawie półtora miliona i w związku z tym przełożyliście sobie Państwo 
jak nie z jednej budowy, z jednej ulicy to na rzecz kolejnej ulicy. I dlatego mamy 
przebudowę ulicy Gałczyńskiego. To co powiedział Pan Bronowicz, że nitka, gaz 
będzie się zbliżał do Makowa. Ale jak Maków jest do tego przygotowany? Przecież 
tak jak pOWiedział Jerzy Dąbrowski. Nie ma żadnych pieniędzy przeznaczonych 
na ciepłownictwo. Dziwi mnie pewna rzecz i opinia Pana Burmistrza, że za dwa 
tygodnie zrobi kolejną sesję, nawet nadzwyczajną po to, żeby przekonywać, żeby 
pieniądze zabukować w budżecie na rozwój ciepłownictwa. Panie Burmistrzu Plan 
Wieloletn i Wydatków Majątkowych na 2014, myślałem, że jak coś się planuje, 
czy w budżecie miasta, czy w budżecie nawet rodzinnym, to się planuje. A nie po 
tygodniu, czy dwóch tygodniach od razu mamy propozycje, że podniesiemy, że 
damy pieniądze. Tylko skąd? Jeżeli już zadłużamy się. Myślę, że ten milion 
czterysta spokojnie moglibyśmy zostawić i nie tykać, bo w przyszłości jest rozwój 
miasta, bo w przyszłości myślimy o gazownictwie, o czymkolwiek innym. Również 
na komisji, na dwóch komisjach mówiłem o tym, że zadałem kiedyś w 
interpelacjach, to była sprawa stref płatnego parkowania na terenie Makowa. 
Dostałem taką rozpiskę jak to ma być po kolei, ale tam było również 
przygotowanie, zrobienie projektów związanych ze strefą płatnego parkowania. I 
również Pan obiecał, mówił o tym, że dziesięć tysięcy będzie wpisane na potrzeby 
stworzenia strefy płatnego parkowania, tego nie ma też. Nie jest to taki budżet, o 
jakim rozmawialiśmy i taki, jaki bym, nie to, że może by mnie satysfakcjonował, 
ale po prostu moja propozycja była taka, aby w ogóle zejść z każdej inwestycji, 
która jest. No dziesięć tysięcy, to nie jest tam jakaś kwota, która by bardzo 
obciążyła budżet miasta, a również by pewne rzeczy uporządkowała w mieście. 
Dziękuj ę bardzo. 
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Wiceprzewodniczący Rafał Barański: 
Panie Burmistrzu Wysoka Rado, Szanowni Goście, dzisiejszego dnia również też 
nie poprę budżetu. Tak jak dobrze wiemy robimy znowu na kredyt. Mamy inne 
wydatki i ten budżet, nie mówię, że jest zły do końca, bo naprawdę ta Grzanka. 
Jestem za tym, żeby coś robić i działać, następny etap, ale w tym momencie 
coraz po prostu mamy większy kredyt. Ten deficyt i o tym właśnie myślę i myślę 
jeszcze w stronę, o ciepło właśnie mi chodzi, że też w tym temacie nic nie 
robimy. Dziękuję. 

• 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, chciałbym tylko 
zwrócić na jedną rzecz uwagę . Panie Przewodniczący Barański, do Pana kieruję te 
słowa jest Pan już drugą kadencję, radnym ciepło to się przewija już nie rok, nie 
dwa. A jedna rzecz mnie dziwi, czemu Pan, jako osoba wpływowa, kiedyś 
Wiceprzewodniczący Platformy biegał po mieście nad zalewem z Panią 
Europosłem Danutą Hibner i Pan chciał wysepki, objazdy, ulice, a czemu Pan nie 
podjął tak ważnego tematu i nie poszedł Pan ... Burmistrzowi i Radzie i nie 
zabiegał Pan o to jak wesprzeć temat ciepła w Makowie Mazowieckim, Dziś Pan 
zarzuca takie rzeczy jak opętany, nie da się zjeść ciastko i mieć ciastko trzeba się 
w jakiś sposób określić, albo jedno, albo drugie. Dziękuje bardzo. 

Wiceprzewodniczący Rafał Barański: 


Tadku ja tylko do Ciebie, nie bądź pewien, że nie rozmawialiśmy w kwestii ciepła, 


bo i tu Poseł Kania w tym temacie rozmawiał było kilka ...... . 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, pozwoliłem sobie 

zabrać głos w tym punkcie, ponieważ z tej mównicy padało, generalnie temat 

ciepła się przewijał i padało słowo JUMA, uporządkowanie spraw w spółce . 


Powiem Państwu, że jeśli każda spółka miejska, która byłaby tak 

nieuporządkowana i taki wynik finansowy miała, to ja życzę, żeby one wszystkie 

były nieuporządkowane. Mnie zastanawia jedna rzecz, otóż Państwo mówicie, 

Radny Dąbrowski powiedział, że chodzi tu o wybór prezesa, Burmistrz też mówił, 


że za tydzień nawet jest w stanie zrobić sesję, bo będzie Prezes. Kto wam 

• powiedział, że za tydzień będzie Prezes? 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz: 

Nikt nie powiedział 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 
No Pan Burmistrz, że w ciągu tygodnia może zwołać sesję. To teraz pytanie. 
Panowie krzyczycie, że trzeba zmienić umowę spółki, bo ją tak doskonale znacie. 
To jak ją tak doskonale znacie to wiecie, że ten Prezes nie może nic, do czego on 
Wam jest potrzebny, bo co ma Wam zrobić. Niektórzy z Was niewiedzą jak się 
Prezes TBS-u nazywa. I to są fakty. Ja spytałem w przerwie jednego radnego. 
Dobrze, będzie mieć Prezesa i co wtedy? Wtedy pieniądze będą. Ja mówię tym 
Prezesem od jutra jest Gadomski będą pieniądze? Nie, nie będzie. To może 
kartkę napiszcie z nazwiskiem tego Prezesa. Nie uzurpujcie sobie prawa do 
czegoś, czego nie macie. Jesteście niekonsekwentni, posługujecie się Proszę 
Państwa nielogicznymi argumentami. Mówicie o gazie, kotłowni gazowej, proszę 
bardzo budujcie sobie. Właściciel ma określić, a nim jest miasto, jak ma 
wyglądać sytuacja ciepłownicza w mieście, a nie żaden Prezes. Prezes zgodnie z 
umową spółki może obracać się do stu dwudziestu tysięcy i koniec . Co za to ma 
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zbudować? Chodnik może w którymś okręgu, bo jest ten budżet wyjątkowo 
wyborczy. Mówicie zjeść ciastko i mieć ciastko. Pieniądze wydane, potrzebnie 
wydane na ulicę, na chodniki, te inwestycję są potrzebne. Ale już teraz, dziś? A 
no tak, bo wybory. Natomiast te pieniądze nie będą pracować na siebie. 
Pieniądze wydane na ciepło, nie dość, że się zwrócą temu, kto je da. Pieniądze te 
nie zostaną stracone i jeszcze na siebie zarobią, bo spółka będzie przynosić 
dochody. Przecież to jest proste jak konstrukcja cepa i nie udawajcie, że tego nie 
rozumiecie. Trzysta tysięcy na ciepło. Pan radny Szczuciński mówi jest na ciepło, 
Kto obiecał mieszkańcom, którzy przyszli tu na sesję, że podłączy te budynki? 
Państwo obiecaliście i to jest konsekwencja Waszych decyzji z tego roku, bo 
głupio by wyglądało w roku wyborczym, że blok dwadzieścia metrów dalej nie ma 
centralnego, a ten bliżej ma . To trzeba dokończyć i to żadna łaska panowie i 
można to pozyskać pieniądze zewnętrzne i o tym była mowa. Dlatego ta 
inwestycja jest taka droga, bo to jest złączenie z siecią miejską, bo kotłownia 
Pułaskiego ma być węzłem grupowym. Ja naprawdę gratuluję komuś, kto mówi, 
że do dziesiątego będzie Prezes, ponieważ jak znacie umowę spółki, Prezes jest 
wybierany przez Radę Nadzorczą. Natomiast do tej pory tylu było kandydatów i 
ta Rada jeszcze nie wybrała, a teraz nawet nie znamy kandydata i on już będzie 
wybrany . Proszę Państwa osoba Prezesa nie rozwiązuje nic. Wizję to ma mieć 
właściciel, a Prezes ma ją wykonywać. Pytam się, jaka wizja? Wizja Panów była 
taka, likwidujemy PEC ma to robić JUMA. Przyznaliście rację Burmistrzowi. No to 
Burmistrz mówi - proszę bardzo robi JUMA, aport działki, pieniądze. To wy 
mówicie - nie, nie robi JUMA. Czyl i dobrze powiedział Przewodniczący Dąbrowski 
- wobec tego niech robi to miasto. Ale miasto też nie robi, tego. Nawet Pan 
Burmistrz już nie chce tego robić, bo gdyby chciał to umieściłby odpowiednie 
autopoprawki. I można by było temat zakończyć i zapomnieć o nim, żeby to 
dobrze funkcjonowało. Pytanie, mówicie teraz, mówicie, że no idzie gaz, jest plan 
i tak dalej. Proste pytanie. Kiedy ten gaz będzie? Konia z rzędem temu, kto 
odpowie, bo te plany nawet jak zatwierdzone, jeszcze mogą za trzy miesiące jak 
u Was budżet co tydzień może się zmieniać tam też się może zmienić. Koszty 
zamienne, jasne pewnie, że tak, tylko czy nas na to stać. Macie pieniądze na 
dodatki mieszkaniowe w swoich budżetach w budżecie miasta. I teraz pytanie. 
Jak zmusicie kogoś żeby na przykład Spółdzielnię, żeby z kotłowni węglowej, 
miałowej na Pułaskiego przeszedł na gaz? Między bajki włóżcie to co opowiada 
Prezes Dziadak jakiś zakazach palenia węglem i tak dalej i tak dalej,.bo czego 
dotyczy zakaz w Krakowie? Kotłowni? Nie, takich budynków jednorodzinnych, a 
nie kotłowni. I proszę państwa diagnoza jest taka. Już nie ruszajcie z tym 
ciepłem nic, bo Wy i tak nic nie zrobicie. To jest szkoda czasu, szkoda nerw, 
dyskusji i emocji. Będziemy się milej wspominać po skończonej kadencji, ładnie 
się do siebie uśmiechać. Pod jednym warunkiem, że nie mówimy już o cieple, bo 
i tak już nic z nim nie zrobicie. Dziękuje bardzo. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz: 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
mówi, że spółka JUMA świetnie funkcjonuje ma znakomite wyniki. Cóż to za 
świetne funkcjonowanie, kiedy spółka w 2010 bierze kredyt od Miasta. 
Natomiast, kiedy przychodzi spłacanie rat kredytu, to miasto musi rozkładać 
spółce ratę. Zmniejszać o połowę i wydłużać o cztery lata po prostu do przodu. 
To jest to świetne funkcjonowanie? Jeśli tak to gratuluję. To jest pierwsza 
sprawa. Dalej nie mówiłem w ogóle o tym, że za tydzień, czy za dwa tygodnie 
będzie powołany nowy prezes. Dalej. Jeśli spółka tak świetnie funkcjonuje, jest 
tak dobrze zorganizowana, dlaczego od momentu, k iedy miasto udzieliło spólce 
kredytu na kwotę milion sześćset złotych , dlaczego prezes albo ktoś inny, jeżeli 
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prezes jest w ogóle nie ważny u Was w spółce, dlaczego nikt nie wyszedł tutaj na 
mównicę i nie powiedział? Szanowni Radni za miesiąc, za pół roku, czy za rok 
trzeba będzie spłacać pożyczkę, w związku z tym bardzo proszę zwracamy się do 
was dołóżcie nam pieniędzy żebyś my mogli uruchomić pozostałą część sieci, 
która nie jest użytkowana. Czy ktoś w tej sprawie występował ze spółki JUMA? 
Ani razu tutaj na sesji ja nie usłyszałem. Dopiero teraz mówi się o tym, że 
czterdzieści pięć procent, czy pięćdziesiąt procent sieci jest po prostu 
niewykorzystana. Wtedy o tym się nie mówiło. Jeżeli sytuacja była trudna, 
uważam, że należało już rok temu, półtora roku temu mówić o tym, że 
uważajcie, musimy coś zrobić, bo nie będziemy w stanie wszystkiego po prostu 
spłacać. Natomiast, jeśli chodzi o gaz, to nie chodzi prawda o to wyłącznie tylko 

• 

o stworzenie pewnej szansy z jednej strony, ma Pan rację Panie Prezesie nie 
zmusimy ludzi do tego, żeby przerabiali, czy przestrajali swoje kotłownie z 
węglowych na gazowe. Nie zmusimy, ale nie możecie też odbierać szansy tym, 
którzy uważają. że modernizacja miasta to jest jednak doprowadzenie gazu do 
Makowa. Są takie momenty po prostu, w życiu powiedzmy miasta, czy 
samorządu, że trzeba się na chwilę zatrzymać i wziąć trochę oddechu i 
powiedzieć, że są jednak rzeczy ważne, które może trzeba było by zrobić. Ile 
razy dyskusjach w takich, jakie między sobą toczymy, ciągle zarzucamy prawda 

• 

politykom, że składają wlence, są od przecinania wstęgi, że 

mówią... .......,wygłaszają przemówienia. Natomiast zarzucamy im generalnie, że 
nie robią nic takiego, co by było dla naszej tutaj, dla naszego, tutaj terytorium, 
dla naszego miasta byłoby dobre i by posunęło jakby sprawę naprzód, 
zmodernizowałoby. Zawsze takie rzeczy, takie sprawy się zarzuca. W momencie, 
kiedy powstaje inicjatywa, żeby taki gaz ewentualnie go ciągnąć i tworzyć 
alternatywę, oczywiście od razu zarzuca się nam, że my jesteśmy, że tak powiem 
chodzimy na pasku radnych tak jakby. Przecież to jest naiwność, trzeba być 
naiwnym żeby uważać, że my, jako radni możemy rozmawiać dyskutować ze 
swoimi kolegami, którzy są gdzieś tam powiedzmy w województwie, czy gdzieś 
indziej. To jest chyba oczywiste i proste, więc proszę tutaj nie udawać prawda 
osoby naiwnej, nieskalanej, że radny to ma z nikim nie rozmawiać z nikim nie 
dyskutować, od nikogo nie zasięgać żadnej prawda opinii. Tyle chcę w tej 
sprawie różnych kompromisów. Nie jest, nikogo tak naprawdę do końca nie 
zadowala, bo jest dziesięć czy dwadzieścia lat różnych zaniedbań prawda i naraz 
tego wszystkiego nie zniwelujemy. Możemy tutaj zastosować tylko metodę po 
prostu krok po kroku, żeby posuwać s i ę na przód. Inaczej się po prostu nie da. I 
robić w miarę możliwe, większe fragmenty, jeśli chodzi o modernizację, jeśli 
chodzi o zmiany, bo nie stać nas, naszego samorządu, żeby robić malutkimi 
kawałeczkami, prawda inwestycje, bo to jest drożej zawsze. Więc musimy 
stopniowo, to powoli wymienić. Dziękuje . 

Przewodniczący RM Waldemar Zabie lski ogłosił S minutową przerwę, która trwała 
od godziny 1440 do godziny 1445 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 
Dziękuję Panie Przewodniczący za wyrozumiałość, ja ty lko w ramach 
sprostowania, bo nie chciałbym, żeby nieprawdziwe informaCje pozostały bez 
odpowiedzi. Otóż tak delikatnie Pan radny Bronowicz mija się z prawdą, ale to 
mam nadzieje, że nie świadomie. Otóż, jeśli Pan nie wie, to potwierdzą Panu 
siedzący Burmistrzowie, a nawet ci, którzy regularnie na sesję przychodzą. 
Pożyczka JUMIE była udzielana, bo nie było innej możliwości, a trzeba było 
szybko zakupić sieci od syndyka. Była udzielana w ten sposób, że ze strony 
miasta padła deklaracja, że, potem będą w ramach za tę pożyczkę objęte 
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udziały. Potem, że będzie na dziesięć lat rozłożona. A JUMA to się zwracała 
półtora roku czy dwa lata temu już do Burmistrza Miasta, bo nie do Rady, do 
Burmistrza Miasta a Burmistrz Miasta powinien państwu przekazać. Więc proszę 
nie mówić, że spółka JUMA nie zwracała się, o rozłożenie na raty, na dziesięć lat 
się zgłaszała. Więc jeśli Pan nie wiedział ja to przyjmuję, że Pan po prostu był 
doinformowany, dlatego. Natomiast ja mówię o faktach. Takie były fakty. 
Pieniędzy nie było. Trzeba było szybko od syndyka kupić i była to naprawdę 
okazja dobra, więc jedynym sposobem było udzielenie pożyczki. Gdybyśmy 
wiedzieli o tym, że miasto będzie tej spółce udzielać pożyczki to spółdzielnia by 
im udzieliła . Spółka by na tym lepiej wyszła, bo byśmy mniejszy procent wzięli, 
albo może bezprocentowo tak jak inne pożyczki robimy. Natomiast jeszcze jedna 
rzecz w ramach sprostowania. Nikt nie blokuje gazu dla Makowa. Źle się 
zrozumieliśmy chyba. A nich ten gaz idzie. To nie jest problem, ale co to ma 
wspólnego z budową centralnej ciepłowni Panowie? To my będziemy teraz czekać 
na kontrakt wojewódzki. Wola Pawłowska już czekała na kontrakt wojewódzki jak 
się skończył? Wszyscy wiemy. A my teraz będziemy czekać. Dalej palić 
butelkami, nie wiem drewienkami, szyszki zbierać w lesie, bo czekamy na 
kontrakt. A jak go nie będzie to co? Już są odbiorcy Pan mówi i słusznie było 
podkreślane, że trzeba jakiś zespół powołać i tak dalej. No przecież zespół jeden 
odnośnie poszerzenia granic Makowa był powołany, ani razu się nie zebrał. Kiedy 
się ten zespół zbierze? Pan Burmistrz absolutnie o czymś takim nie myśli, nie 
mówi, a przecież wiecie dobrze, że bez Burmistrza Miasta i słusznie, bo tak mówi 
prawo nic zrobić w mieście nie można. Jeśli chodzi o ten segment, o którym teraz 
mówimy. Tak samo z resztą wiem, że sprawie przykrość niektórym z Was, bez 
zgody spółdzielni, z tą umową spółki też nie można nic zrobić. Bardzo mi przykro. 
I ostatnia rzecz. Mówi pan o rewitalizacji Rynku . Słusznie. Róbmy rewitalizację 
rynku, nawierzchnię tylko za chwilę trzeba będzie ten rynek rozkopywać, żeby 
położyć sieć ciepłowniczą a to są plany leżą w szafie u Burmistrza 
Napiórkowskiego, projekty. No to dajcie pieniądze na budowę tej sieci, a potem 
rewitalizujcie to wszystko. Jakaś logika no niech będzie. I Pan teraz mówi Panie 
Radny Bronowicz na koniec z tą naiwnością. Może jestem naiwny, ale do tego 
stopnia naiwny bym nie był, gdybym przez całą kadencję, żaden mój wniosek nie 
uzyskał akceptacji a ja bym dalej głosował za. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz: 
Panie Prezesie Spółdzielni o tym jak ja głosuję to jest moja sprawa i to są moje 
decyzje, po prostu, jako radnego . To jest moja decyzja. Natomiast oczywiście 
mam świadomość, chociaż mam świadomość, żeby w rynku można było coś 
zrobić, żeby pozyskiwać pieniądze na rewitalizację, że ma tam iść kanalizacja 
deszczowa, ściekowa, wodociąg, bo na przykład przez moją piwnicę przechodzi 
wodociąg dla pozostałych trzech rodzin, które mieszkają w jednym bloku, także 
takie sprawy między innymi te wodociągi po prostu muszą normować. W swojej 
poprzedniej wypowiedź, zgubiłem się na jednej kwestii. Chciałem powiedzieć, że 
Prezes Spółki JUMA, któremu pan odmawia racji bytu, że to nie jest istotna, czy 
ważna funkcja powinien już dwa lata temu, tutaj rozdzierać szaty i mówić, że 
musimy budować central ną ciepłownię, bo w inny wypadku cała sieć nie będzie 
wykorzystana. Czy takie coś miało miejsce? Nie. Ja byłem na wszystkich sesjach, 
żadnej sesji nie opuściłem . Pan się sto razy wypowiada w tych kwestiach 
ciepłowniczych, ale to są tyl ko kreacje intelektualne i nic więcej . Nie ma w tym 
po prostu racjonalnych przesłanek. Różne sprawy po prostu interesy, różnych 
osób ważnych, na stanowiskach powodują, krzyżują się i rozwój ciepłownictwa w 
Makowie po prostu nie postępuje naprzód, że ten projekt nie jest rozwijany i wy 
dobrze wiecie, o jakie interesy chodzi. Dziękuję bard zo. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński : 
Ja tylko dwa słowa chciałem sprostować . Szanowni Państwo, nawiązując do 
wypowiedzi Prezesa Lecha Gadomskiego ... tak owszem cieszę się i byłem 

świadkiem, nawet dawałem przyzwolenie, a była taka potrzeba, tylko szanowni 
państwo jak ważna była sieć ciepłownicza, na której zakup żeśmy zgodę wyrazili. 
Wrócę do historii nie tak dalekiej. Na miłość boską. A gdzie byliście i co stało na 
przeszkodzie, gdy Rada dawała przyzwolenie na wykupienie, również od syndyka 
za milion złotych, tejże nieszczęsnej działki? Pytam się. Gdzie te zaangażowanie 
wtedy było ze strony Spółki JUMA? Pytam się . Kto tam jechał? Kto miał w tym 
cel? Komu na tym zależało? Warto sobie też i na te pytania odpowiedzieć. 

• 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski: 
Drodzy Państwo, taki króciutki wstęp. Ktoś powiedział, że polscy naukowcy, 
dzielą się na tych. Jedni są ci, którzy mówią, co wiedzą. A drudzy wiedzą, co 
mówią. Proszę państwa, nie prawdą jest, że nie były czynione starania, żeby tę 
przysłowiową sieć zapełnić. Zapełnić dodatkowymi gigadżulami. Sieć została 
oddana do użytku, zalegalizowana w poprzednim roku, ale już w poprzednim 
roku rozpoczęły się na szeroką skalę prace, żeby budować nowe źródło. Były dwa 
warianty, albo nowa działka, albo działka od syndyka. Przecież to działo się w 
tamtej Radzie Miejskiej. Była podjęta uchwała odnośnie fuzji z PUK-iem. Nie 
wypaliło to. Natomiast kwestia, żeby budować na nowej działce, to była przecież 
od początku tego roku. To nikt inny jak Państwo, jako Rada z sesji na sesję 
przekładaliście temat rozłożenia pożyczki na raty. Przekładaliście kwestię aportu. 
Przecież to, co było Państwu podane w grudniu, to wszystko było stworzone na 
początku roku. Także nie oceniam Państwa decyzji. Mogę tylko prywatnie swój 
pogląd wyrazić, że tej dyskusji nad budżetem i nad tym jak się w Spółkę JUMA 
angażować w przyszłorocznym budżecie nie było, bo gdybyście Państwo załatwili 
to tegorocznym budżetem jeszcze, ale to już Państwa była decyzja. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 poddał pod 
głosowanie. 

• za - 7 głosów, przeciw - 3 głosów, wstrzymało się - 1 głos 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnośc i 11 radnych, 7 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XXXIX/259/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019, która stanowi 
załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok poddał pod 
głosowanie. 

za - 7 głosów, przeciw - 3 głosów, wstrzymało się - 1 głos 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 7 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XXXI X/260/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenia 
uchwały Budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, która stanowi 
załącznik nr 15 do protokołu . 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski: 
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Szkoda, że nie ma Pana Mecenasa. Mam pewną wątpliwość, co do odbytego 
przed chwilą głosowania. Panie Burmistrzu może Pan, albo ktoś z obsługi wyjaśni 
m. Uchwała budżetowa przechodzi zwykłą większością czy .... 

Sekretarz Miasta Anna Leśnik : 

Zwykłą większością głosów. Pytaliśmy Pana Mecenasa zanim wyszedł. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski: 
Dziękuje bardzo. 

Ad pkt 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim 2014 rok. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 2014 rok. 

Przewodniczący RM Wa ldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 


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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXI X/261/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r., która stanowi załącznik 


nr 16 do protokołu. 


Skarbnik Paweł Gutowski 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przed chwilą otrzyma liśmy pismo od 

Ministra Finansów, jak również wpłynęły środki na nasz rachunek budżetowy w 

wysokości czterdziestu siedmiu tysięcy, pięćset osiemdzi esiąt jeden złotych są to 

środki pochodzące z rezerw subwencji ogólnej dla gmin. I po konsultacji tu z 

Panem Mecenasem Wadyńskim, prosimy razem, Pan Burmistrz prosi oto żeby do 

podjętej uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok, jeszcze uwzględn i ć 


to autopoprawki i zwiększyć dochody o tę kwotę. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Szkoda, że mecenasa nie ma, ale wystarczy chyba ty lko formę przegłosowania 


prawda, a więc ... 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 


Panie Przewodniczący poproszę o kilka minut przerwy, dlatego że ja nie jestem 

przekonany, co do sposobu w tej chwili możliwości, czy w ogóle w tej chwili 

głosowania takiej zmiany do podjętej już uchwały . Albo niech się Pan Mecenas 

wróci i wytłumaczy, na czym rzecz polega jak wiedział, że taki był problem, albo 

niech to sformułuje na piśmie. To jest tylko wniosek Pana Skarbnika, tak? A my 

mamy do czynienia z ko nkretnym projektem uchwały. A szczegółowo chciałbym 


się z nim na przykład zapoznać, tak? 


Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała od godz. 1520 do 1530 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski : 
W związku z zaistniałą sytuacją proszę o wniesienie do porządku obrad dwóch 
punktów. To byłby punkt 15 i 16 po punkcie 14 - Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. I to 
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byłyby punkty w sprawie - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013- 2019 
oraz - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki na rok 2013. O to chodzi, że trzeba dodać do dochodów kwotę 
czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych. 

• 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 
Panie Burmistrzu korzystając z okazji z uporem maniaka chciałby, żebyście się 
Panowie zastanowili, jeśli mamy dokonywać zmian w budżecie 2013 roku, czy 
nie wrócić przy okazji tej zmiany do projektu uchwały dotyczącej wyrażenia 
zgodny na wniesienie tego wkładu pieniężnego. Chodzi konkretnie, bo ze 
skutkiem 2013 roku, on nie ma wpływu na 2014 ta uchwała. Skutek finansowy 
jest taki, jak Pan Skarbnik nam tu 27 grudnia powiedział. Jeśli byśmy tą uchwałą 
dzisiaj podjęli, przy okazji zmiany tego budżetu 2013 roku. kwota trzystu ośmiu 
tysięcy tego wkładu pieniężnego powiększyłaby tylko po stronie, jeśli się mylę 
Panie Skarbniku to Pan mnie sprostuje, zwiększenie zaciągniętego kredytu, tak? 
Bo kwestia niepieniężnego, działka to wiadomo to się nie odbywa już .... 

Skarbnika Miasta Paweł Gutowski : 
Już na chwilę obecną, to nie jest taki proste jakby się wydawało. Wiąże to się z 
tym, że dzisiaj wpłynęła ostatnia transza kredytu pomniejszona o czterysta 
tysięcy złotych, czyli kredyt jakby zaciągnięty na cztery miliony dwieście. Dzisiaj 
jest zaciągnięty milion osiemset tysięcy. Trzy osiemset, przepraszam. Także 
dzisiaj już tego kredytu w wyższej wysokości nie wykorzystamy. W związku z 
powyższym należałoby znaleźć na wszystkich innych paragrafach brakującą 
kwotę· 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wniosek Burmistrza Miasta o 
rozszerzenie porządku obrad o pkt 15 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2013-2019 i pkt 16 Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. poddał pod głosowanie . 

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

Wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty 

Ad pkt 15. 
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2013-2019. Przewodniczący RM Wald emar Zabielski projekt 
uchwały pOddał pod głosowanie . 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 
podj ęła uchwałę Nr XXXIX/262/2013 z dnia 30 grudnia w sprawie dokonania 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2013-2019, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu . 
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Ad pkt 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 

Mazowiecki na 2013 r. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 


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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XXXIX/263/2013 z dn ia 30 grudnia w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r., która stanowi załącznik 


nr 18 do protokołu. 


Ad pkt 17. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 


Zapytań i interpelacji nie było. 

Ad pkt 18. 

Zapytania i wolne wnioski. 


Zapytań i wniosków nie było . 

Ad pkt 19. 

Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej. 


Wobec zrealizowan ia porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski, o godz. 1545 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 

przewodnyz}~dY Miejskiej 

mgr inż. ~~r Zabielski 
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Załącznik Nr ......1............. 

do Protokołu Nr )(XX.)X.. . 

aD j •
LISTA OBECNOŚCI RADNYCH z dnia ···...S'N.IM4.9\... <WĄ '?cI 

NA XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 30 GRUDNIA 2013 r. 

l. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy 

~lll J5. Gregorczyk Wiesława 

6. Jaroszewski Marek I~t~ 
Ii~7. Kubaszewski Jan ....... j,;.... ..... .. .... .. .. ..... . 


8. Michalska Elżbieta 

9. Miecznikowski Dariusz 

········01··········· ···· 
10. Rutkowski Krzysztof 

II. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 

... . ...... ,' . ! .............•.•.... 


/ i 

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

!/~.........~.'!:.:.... ... .. 




Załącznik Nr .....l ................ 

Lista osób zaproszonych na XXXIX do Protokołu Nr XXXiX... . 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia ,~OS~Q~A; ,{ 
w dniu 30 grudnia 2013 r. 

l. Deptula Zbigniew 

2. Gójski Janusz 

3. Augustyniak Miroslaw 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kołodziejski Cezary 

• 6. Włoczkowska Teresa Jolanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Sawicki Zdzisław 

lO. Gadomski Lech 

11. 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 "Jubi latka" 

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 1 

Dyrektor ZS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 1 

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 Ostrołęck i 

Gazeta Makowska 

Tygodnik Makowski 

.......j...~ 

.......cIJ:eJ.......... 


m~ 
..... .................... . 


..~: .....: ....:: .•.:.~
, \1'.n ~lŃ '-

······~~/····· · ····· · · 
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40. Bartołd Anna 

41 . 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 
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Załącznik Nr 3 ..... ........ ... ......... 


do Protokołu Nr XXX.!.X"".Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 
z dnia')O&~~ .. ~A'V 

W okresie od sesji w dniu 5 grudnia 2013 roku do chwili obecnej: 

zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta 
i Urzędu Miejskiego, wydałem między innymi następujące zarządzenia: 

• 	 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie 
Mazowieckim 

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

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

• 
• w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko urzędnicze ds. 

obsługi klienta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie 
Mazowieckim 

• 	 w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomośc i przeznaczonych do oddania w 
dzierżawę w drodze bezprzetargowej 

• 	 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej stanowiącej mienie komunalne 

Ponadto miedzy innymi: 

w dniu 12 grudnia wziąłem udział w uroczystym podsumowaniu konkursów o nagrodę im . 
Izaaka Wesołka i Rodziny Rzepka . Organizatorem przedsięwzięcia było Liceum 
Ogólnokształcące nr 1 im. Mari i Curie - Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim oraz 
Stowarzyszenie Pomocy Liceum, 

również w dniu 12 grudnia uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy 
Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej, gdzie omawiano m.in . projekt budżetu miasta na 2014 

• rok, 

w dniu 13 grudnia uczestniczyłem w Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zwołanej na mój 
wniosek, podczas której podjęto uchwały : 

• 	 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Przed się biorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim, 

• 	 uchwałę zmieniają uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki, 

• 	 uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019, 

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

w dniu 14 grudnia na zaproszenie Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Walki z Cukrzycą, 



w 	 dniu 17 grudnia wziąłem udział w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi 
Makowskiej, podczas których przyjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Związku na lata 2014 - 2015 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2014 r., 

również w tym dniu uczestniczyłem w kiermaszu Bożonarodzeniowym połączonym z 
Jasełkami przygotowanym przez Zespół Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim, 

w dniu 19 grudnia uczestniczyłem w obradach Rady Nadzorczej Spółki JUMA. Omówiono 
m.in. kwestię wyboru i zatrudnienia Prezesa Spółki, 

w dniu 20 grudnia brałem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z 0.0., na którym omówiono sytuację 

finansową Spółki za II półrocze 2013 r. 

• 
w tym dniu odbyło się również posiedzenie Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej Rady 
Miejskiej, podczas której omawiano między innymi projekty uchwał na dzisiejszą Sesję Rady 
Miejskiej, 

w okresie przedświątecznym uczestniczyłem w spotkaniach opłatkowych instytucji 
działających na terenie miasta oraz z podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

w dniu 27 grudnia uczestniczyłem we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, gdzie 
omówiono tematykę dzisiejszej sesji. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 5 grudnia 2013 roku Rada Miejska przyjęła następujące 
uchwały: 

• 	 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki, 

• 
• w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki zadania publicznego Powiatu 

Makowskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, 

• 	 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 
komunalne, 

• 	 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 

• 	 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat, 
• 	 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. 
BURMI TRZ MIASTA 

mgr Ja ski 



Załącznik Nr .....4......... ........ 

UCHWALA NR XXXIX/2Sl/2013 do Protokołu Nr·lO\X\x...... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia'Q.~...~Ą; V 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Makowie Mazowieckim na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 us t. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 3 r. poz. 
594 z późn o zm.), art. 4' ust. l, 2, i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w t rzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj . Dz. U. z 20 12r. poz.1356 z późn o zm.) uchwala s i ę, co następuje : 

§ l. Uchwala si ę Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie 
Mazowieckim na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Bunnistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem l stycznia 2014 roku . 

• 

• 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/25I/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 gmdnia 20 13 r. 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Probłemów Ałkoholowych w Makowic Mazowieckim na 
2014 rok 

Program Profilaktyczny obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno 
edukacyjnym przeznaczonych dla różnych gmp mieszkańców miasta oraz placówek znajdujących się na jego 
terenie. 

Za podstawę do jego konstmkcji poslużyla ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. Program jest kontynuacją wieloletnich działań realizowanych 
w Makowie Mazowieckim. 

Celem programu jest: 

I) konstmowanie dzialań mających na celu zmniejszenie rozmiam problemów alkoholowych już występujących 
• oraz zapobieganie powstawaniu nowych, 

2) zwiększanie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie z istniejącymi problemami, 
w tym z problemem przemocy, 

3) propagowanie wśród mieszkańców miasta idei trzeźwości, 

4) prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie 
uzależnień, 

5) spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji, 


6) zmniejszanie spożycia alkoholu przez młodzież szkolną. 


Warunkami koniecznymi do osiągania tych cełów są: 

I) dążenie do ograniczenia i zmiany stmktury spożycia napojów alkoholowych, 

2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach spowodowanych 

• 
problemami związanymi z alkoholem, 

3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób 
nadużywających alkoholu (w szczególności przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - działania w ramach 
Zespolu Interdyscyplinarnego), 

4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów uza leżnień. 

Realizatorzy Programu: 

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem Stanowiska ds. 
oświaty, zdrowia i spraw społecznych . 

Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak: 


I) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 


2) Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR, 


3) Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Bunnistrzu Miasta, 


4) Komenda Powiatowa Policji, 


5) Starostwo Powiatowe, 


6) Miejskie Placówki Oświatowe, 


7) Miejski Dom Kultury, 


Id: A63CF9B9·B356·4087·IlFCI · AEAFE93FCBE9. Podpisany St rona I 



• 
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8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 


9) Grupy samopomocowe AA, 


10) Inne. 


Formy i metody realizacji Programu 

I. 	 Programy i warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu korzystania z alkoholu przez 
dzieci i mlodzież, które będą realizowane w Zespołe Szkól Nr I i Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 

I) Program 	 Profilaktyczny "ELEMENTARZ, - czyli program 7 kroków". Program przeznaczony dla klas 
I Gimnazjum Zespołu Szkół Nr I i Nr 2. Program długofalowy składający się z 8 spotkań z mlodzieżą 
i 3 spotkań z rodzicami. Przekazuje infonnacje o prawdziwym działaniu środków zmieniających świadomość. 
Mówi o wartościach, którymi człowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń, miłość, zaufanie), a także 
o wyborach, z którymi musza się zmierzyć młodzi ludzie. Spotkania z rodzicami dotyczą uważnego słuchania 
dzieci, wspierania ich, stawiania jasnych granic i modelowania wzorców postaw we własnym domu. 

2) Kampania" Zachowaj Trzeźwy Umysł - 9 edycja. Program przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu 
Szkół Nr l i Nr 2. 

W skład kampanii wchodzą: 

- scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych i sportowych, 

- konkursy dla wszystkich grup wiekowych o charakterze literackim, plastycznym, i sportowym 
z atrakcyjnymi nagrodami ufundowanymi przez organizatora i Miejską Komisje ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Makowie. 

3) Program profilaktyczny "Szanuj zdrowie - Ratuj życie" informujący o negatywnych skutkach zażywania 
wszelkich środków zmieniających świadomość połączony z nauką udzielania pierwszej pomocy. Przeznaczony 
dla klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej oraz I -3 Gimnazjum. 

Czas trwania programu - 2 godz. 

4) Kampania ogólnopolska pt."Postaw na rodzinę" skierowana do całego społeczeństwa miasta: 

- promuje wartość rodziny, 

- rolę seniorów w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 


- modeluje postawy i role rodziców, 


- pokazuje ważna rola dobrego kontaktu (komunikacji) wszystkich pokoleń. 


5) Program "Debata", który będzie realizowany w klasach 3 Gimnazjów.Celem programu jest przedstawienie 
młodzieży prawd o alkoholu i innych środkach odurzających, zburzenie wszelkich mitów na ten temat oraz 
wypracowanie własnych sposobów, aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu picia 
alkoholu i używania narkotyków. 

Czas trwania - 3 godz. 


6) Spotkanie z rodzicami, tzw. " Wywiadówka profilaktyczna". Tematyka według potrzeb Szkoły i rodziców. 


Omówienie wyników programu" Debata". 

- wykład ok. 30- 40 min. 


- konsu ltacje dla rodziców - ok. 2 godz. 


7) Spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr I i Nr 2 o charakterze profilaktyczno edukacyjnym: 


- umiejętność dobrego dialogu, 

- wspieranie dzieci w ich rozwoju i edukacji. 

8) Koncert o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla uczniów Gimnazjów. Twórcy posiadają 

rekomendacje PA RPA. Przekazują treści dotyczące przyjaźni, zaufania, wartości rodziny. Podczas spotkania : 
śpiewają, rozmawiają z młodzieżą, odpowiadają na pytania. Przestrzegają młodych ludzi przed negatywnymi 
skutkami korzystania z alkoholu i narkotyków. 
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9) Program pl. "Młodzież bez alkoholu", w którym zostaje przeprowadzone przez realizatorów badanie 
(tajemniczy klient), gdzie pełnoletnia osoba, która wygląda bardzo młodo próbuje zakupić alkohol (Piwo) 
w wybranych sklepach na terenie miasta. Sprawdza, czy przy zakupie zostanie poproszona o pokazanie dowodu 
osobistego. Następna osoba biorąca udział w programie wchodzi do sklepu i ujawnia charakter i cel programu. 
Przeprowadza szkolenie personelu sklepu i zostawia materiały informacyjne. 

10) Program dla Szkół Podstawowych mówiący o szkodliwości spożywania napojów energetyzujących. 

II) Program profilaktyczny pl. "Zanim spróbujesz" informujący o szkodliwości korzystania ze środków 

zmieniających świadomość i nikotyny. Program przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

12) Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów dotyczące zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w szkole (np. 
pod wpływem środków odurzających). 

13) Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w temacie profilaktyki uzależnień. 

n. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i mlodzieży szkolnej: 

Programy, warsztaty, spektakle, jako uzupełnienie programów profilaktycznych (w miarę posiadanych 
środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Będą do nich załączone scenariusze 
zajęć przeznaczone na lekcje wychowawcze do realizacji w szkole. Tematyka spotkań: alkoholizm, 
narkomania, dopalacze, przemoc domowa i rówieśnicza. 

III. Wspólpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spolecznej: 

I) kierowanie osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 

2) współpraca związana z przeprowadzeniem interwencj i w zagrożonych środowiskach, 

3) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych (zebrania, obsługa administracyjna oraz 
inne zadania). 

IV. 	Wspólpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spolecznej: 

I) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy, 

2) realizowanie programów socjoterapeutycznych z dziećmi w Świetlicy, 

3) tworzenie indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci, 

4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy, 

5) uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świetlicy, 

6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych, 

7) organizowanie zajęć rekreacyjnych i wycieczek w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe), 

8) utrzymanie Świetlicy (woda, ścieki, gaz, prąd) , 

9) udział pedagoga pracującego w Świetlicy w pracach grup roboczych. 

V. Wspólpraca z pedagogami szkolnymi: 

J) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów, 

2) współpraca z rodzicami, 

3) szkolenia dla pedagogów i nauczycieli , 

4) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

VI. Wspólpraca z Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej: 

I) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami, 

2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy, 

3) praca terapeutyczna z osobami uza leżn ionymi (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie przez Miejską 
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 

4) współpraca w ramach ZespoI u Interdyscyplinarnego w grupach roboczych, 
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5) współpraca w realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 
2011 - 2018". 

VII. 	Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta: 

I) organizowanie posiedzeń Komisji w zw iązku z kierowaniem osób uzależnionych od alkoholu na leczenie 
w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji, 

2) spotkania konsultacyjne w celu: ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej, kierowanie 
wniosków do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych, 

3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej, 

4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

5) współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, MOPS i Komendą Powiatową 

• 

Policji i innymi placówkami w Makowie Mazowieckim, 


6) szkolenia członków komisji , 


7) delegacje, 


8) praca w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach roboczych . 


Członkom Miejskiej Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 120,00 zł brutto /słownie : sto 
dwadzieścia złotych! miesięcznie niezależnie od ilości posiedzeń w danym miesiącu, a także 
wynagrodzenie za wykonanie na jej rzecz określonych zadań (zbieranie danych na potrzeby Komisji, 
realizowanie programów profilaktycznych, sporządzanie diagnozy). 

VIII. 	Współpraca z Komendą Powiatową Policji: 

l) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają się interwencje dotyczące problemu alkoholowego 
do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopnia 
uzależnienia od alkoholu, 

3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących 
przemocy, 


4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 


5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 


• 
IX. Szkołenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki Uzałeżnień: 


I) opłaty za szkolenia, 


2) delegacje. 


X. 	 Punkt Konsultacyjny: 

l) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu, 

2) zakup materiałów edukacyjnych i wyposażenia, 

3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uza leżnionych od alkoholu 
i innych substancj i zmieniających świadomość, 


4) pomoc w przypadkach przemocy domowej· Zespół Interdyscyplinarny. 


XI. 	 Wspólpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim: 

I) organizowanie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli i koncertów 
o charakterze edukacyjno - profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profilaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji 
letnich. 
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XII. 	 Dofinansowanie działań mających na cełu promowanie sportu, jako formy ałternatywnej służącej 
zagospodarowaniu wołnego czasu dzieci i młodzieży, aby uchronić ich przed wchodzeniem 
w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków zmieniających świadomość: 

I) dofinansowywanie budowy i modernizacji obiektów sportowych, 

2) dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych, na których będą realizowane zajęcia profilaktyczne. 

XIII. 	Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami: 

I) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla młodzieży szkolnej , podczas których są 

realizowane elementy profilaktyki uzależn ień, 

2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych O charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej, 

3) dofinansowanie zaJęc (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozwijającej swoje talenty 
i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych. 

XIV. 	Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych: 

I) prenumerata czasopism, 

2) zakup książek, 

3) broszury, plakaty i ulotki. 

XV. 	 Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą. 

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego w 2014 r. wyniesie 228.000,00 zł (słownie: 
dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych). 

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych . 
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Uzasad nieni e 

Do uchwaly w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok 

Zgodnie z art . 4' usl. I, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 20 12 r. poz. 1356 z późno zm.) do zadań wlasnych miasta należy 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Zadania te obejmują między innymi: 

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza leżnionych od alkoholu. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 
i młodzieży w zakresie rozwiązywania prob lemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

4. Wspomaganie dzialalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych. 

• 5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych wart. 13 i 15 ustawy oraz 
występowanie przed Sądem w charakterze oskarżycie la publicznego. 

Realizacja zadań, o których mowa jest prowadzona w postaci Miejskiego Programu Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Miejską. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 

BURMIS RZ MIASTA 

mgr Ja" z t wski 
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Załącznik Nr .... 5.................. 

UCHWALA NR XXXIX/252/20I3 do Protokołu Nr f.Xll.l<...... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia JO"!3~~Q,..... Wl :,i 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania NarkomJnii w Makowie Mazowieckim na 
2014 rok 

Na podstawie art. 10 usLI , 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 124 ze zm.) uchwała się, co następuje : 

§ I. Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 20 ł4 roku . 

• 

• 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/2521201 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 I 3 r. 

Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2014 rok 

• 

Program obejmuje szeroki zakres zagadnień i propozycji o charakterze Profilaktyczno - edukacyjnym 
przeznaczonych dla różnych grup mieszkańców miasta oraz placówek znajdujących się na jego terenie. 

Za podstawę do jego konstrukcji posłużyla ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 
Program jest kontynuacją wieloletnich dzialań realizowanych w Makowie Mazowieckim. 

Celem programu jest: 

I) konstruowanie dzialań mających na celu zmniejszenie rozmiarów problemu narkomanii, które już występują 
oraz zapobieganie nowym, 

2) zwiększenie umiejętności i zasobów niezbędnych do coraz lepszego radzenia sobie istniejącymi problemami 
(korzystanie przez mlodzież ze środków zmieniających świadomość, agresja), 

3) propagowanie wśród mieszkańców miasta idei wolności od uzależnień, 

4) prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i mlodzieży, a także dorosłych mieszkańców miasta w zakresie 
uzależnień, 

5) spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczeniu i rehabilitacji. 

Warunkami koniecznymi do osiągania tych celów są: 

I) dążenie do ograniczenia zażywania narkotyków, 

2) dążenie do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach związanych z narkotykami, 

3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób 
używających narkotyki, 

4) zwiększanie skuteczności i dostępności terapii i metod rozwiązywania problemów narkomanii. 

Realizatorzy Programu: 

Realizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za pośrednictwem stanowiska ds. 
oświaty, zdrowia i spraw społecznych . 

• 	 Program będzie realizowany we współpracy z podmiotami, takimi jak: 

I) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

4) Komenda Powiatowa Policji, 

5) Starostwo Powiatowe, 

6) Miejskie Placówki Oświatowe, 

7) Miejski Dom Kultury, 

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

9) Grupy samopomocowe AA, 

10) Inne. 

I. 	 Programy profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu uzależnienia od narkotyków, które będą 
realizowane w Zespole Szkól Nr I i Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 
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• 


• 


I) Program profilaktyczny "ELEMENTARZ, - czyli program 7 kroków". Program przeznaczony dla klas 
I Gimnazjum Zespołu Szkół Nr Ii Nr 2. Jest to program długofalowy składający się z 8 spOIkań z młodziei.1 
i 3 spotkań z rodzicami . Przekazuje infon1'lacje o prawdziwym działaniu środków zrnieniających świadomość. 

Mówi o wartościach , którymi człowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń , miłość , za ufanie), a także 
o wyborach, z którymi muszą się zmierzyć młodzi ludzie. Spotkania z rodzicami dotyczą uważnego słuchania 
dzieci. wspierania ich, staw iania jasnych granjc i modelowania wzorców postaw we własnym domu. 

2) Kampania pl.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - 6 edycja skierowana do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Nr I i 
Nr2: 

- scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz zajęć sportowych, 

- konkursy dla dzieci i młodzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi 
nagrodami ufundowanymi przez organizatora i Miejską Komisję ds. Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie. 

3) Kampania ogólnopolska " Postaw na rodzinę" skierowana do spoleczeństwa całego miasta: 

- promuje wartość rodziny, 

- rolę seniorów w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, 

- modeluje postawy i role rodziców, 


- pokazuje ważną rolę dobrego kontaktu (komunikacji) wszystkich pokoleń . 


4) Program pl. "Magia czy oszustwo" przeznaczony dla uczniów klas podstawowych, który mówi, od czego 
można się uzależnić (alkohol, narkotyki, napoje energetyzujące) i jak to uzależnienie wpływa na życie. Uczy 
rozwijania umiejętności asertywnych i uczenia się sposobów ochrony przed uzależnieniem, a także promuje 
zdrowy styl życia . 

5) Program "Uśpieni" przeznaczony dla klas gimnazjalnych. Program ksztahuje umiejętności asertywnego 
odmawiania, wyrażania prośby o pomoc, dostarcza wiedzę, obala mity na temat uzależnień. Promuje wobec 
używek alternatywny styl życia. 

6) Program "Debata" - będzie realizowany w klasach trzecich Gimnazjów. 

Celem programu jest przedstawienie młodzieży prawdy o środkach zmieniających świadomość m. in. 
o środkach odurzających, narkotykach, zburzenie mitów na ten temat oraz wypracowanie własnych 
sposobów, aby uchronić się od szkód, jakie ponoszą młodz i ludzie z powodu używania narkotyków. 

Czas trwania - 3 godz. (listopad - grudzień). 

7) Spotkanie edukacyjne dla rodziców, czyli tzw. wywiadówki profilaktyczne (tematyka dotycząca problemu 
narkomanii). Omówienie wyników programu" Debata". 

Czas trwania: 

- wykład - ok. 30 - 40 min. 

- konsultacje dla rodziców - ok. 2 godz. 

8) Spotkanie z rodzicami uczniów Zespołu Szkół Nr l i Nr 2 o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym: 

- umiejętność dobrego dialogu, 

- wspieranie dzieci w ich rozwoju i edukacji . 

9) Koncert o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla uczniów Gimnazjów. Twórcy posiadają 

rekomendacje PARPA. Przekazują treści dotyczące przyjaźni , zaufania, wartości rodziny. Podczas spotkania: 
śpiewają, rozmawiają z młodzieżą, odpowiadają na ich pytania. Przestrzegają młodych ludzi przed 
negatywnymi skutkami korzystania z alkoholu i narkotyków. 

JO) Program dla Szkół Podstawowych mówiący O szkodliwości spożywania napojów energetycznych. 

JJ) Program profilaktyczny pl. "Zanim spróbujesz" infonnujący o szkodliwości korzystania ze środków 

zmieniających świadomość i nikotyny. Program przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

12) Szkolenie dla nauczycieli i pedagogów dotyczące zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w szkole (np. 
pod wpływem środków odurzających) . 
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13) Współpraca ze szkolami ponadgimnazjalnymi w temacie profil aktyk i uzależnień. 

II . Programy i spektakle profilaktyczne )lrzeznaczone dla dzieci i mlodzieży szkolnej: Programy, warsztaty, 
spektakle i koncerty (uzupełniające - w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci, młodzieży, 

nauczycieli i rodziców. Będą do ni ch za lączone scenariusze zajęć przeznaczone na lekcje wychowawcze do 
realizacji w szkole. 

Tematyka spotkali: alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc domowa i rówieśnicza . 

III. Wspólpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 

I) kierowanie osób, które mają problem z używkami do Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 


2) wspólpraca dotycząca interwencji w zagrożonych środow iskach . 


IV. Wspólpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej: 


I) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świetlicy, 


2) sprowadzanie i konstruowanie programów do realizacji z dziećmi w Świetli cy, 


3) tworzenie odrębnych indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci, 


4) zakupy produktów spożywczych i przemysłowych dla dzieci przebywających w Świetlicy, 


• 	 5) uzupełnianie wyposażenia pomieszczeń Świet licy, 
6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych, 

7) organizowanie zajęć rekreacyjnych w ramach spędzania wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe), 

8) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, 

9) utrzymanie Świetlicy , 

10) udzi ał pedagoga pracującego w Świetlicy w pracach Grup Roboczych. 

Współpraca z pedagogami szkolnymi: 


I) opracowywanie działań i programów profilaktycznych dla uczniów, 


2) współpraca z rodzicami, 


3) szkolenia dla pedagogów i nauczycieli , 


4) ) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 


VI. Współpraca z Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej: 


• I) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami , 


2) pomoc w interwencjach dotyczących przemocy, 


3) praca terapeutyczna z osobami uzależn ionymi od narkotyków (zgłaszającymi się lub kierowanymi na leczenie), 

4) współpraca w realizacji" Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Makowskim na lata 
2011 - 20 18. 

VII. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Probłemów Alkohołowych przy Burmistrzu Miasta: 

I) organizowanie posiedzeń Komisji w związku z kierowaniem osób uza leżnionych od Alkoholu na leczenie 
w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji, 

2) spotkania konsu ltacyj ne w celu : ustalenia sposobu postępowania wobec osoby wzywanej , kierowanie 
wn iosków do Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów Profilaktycznych, 

3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych i przeciwdziałanie przemocy domowej , 

4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o wycbowaniu 
w trzeżwośc i , 

5) współpraca z Poradnią Rodzinną, MOPS i Komendą Powiatową Policji oraz innymi Placówkami w Makowie 
Mazowieckim, 
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6) szkoleni a członków komisji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdzialaniu 
narkomanii. 

VIII. Wspólpraca z Komendą Powiatową Policji: 

I) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają s ię interwencje dotyczące problemu narkomanii do 
Miejsk iej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, 

2) pomoc w dowożeniu osób uza leżnionych do wyznaczonych przez Sąd biegłych w celu ustalenia stopn ia 
uza l eżnienia od alkoholu i innych substancj i chemicznych, 

3) interwencje w rodzinach, w których występuje problem narkotykowy, w sytuacjach konfliktowych 
i dotyczących przemocy, 


4) udział w pracach Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 


5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 


IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profiłaktyki Uzależnień: 


I) opłaty za szkolenia, 


2) delegacje. 


X. Punkt Konsultacyjny: 

• 	 I) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgłaszającym się do punktu, 

2) zakup materialów edukacyjnych i wyposażenia, 

3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do Ośrodków Terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu 
i narkotyków oraz do Ośrodków MONAR, 


4) pomoc w przypadkach przemocy domowej - Zespól Interdyscyplinarny. 


XI. Wspólpraca z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim: 

I) organizowan ie programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy rea lizacji spektakli o charakterze 
edukacyjno - profiłaktycznym dla dzieci i młodzieży, 

2) współpraca w organizowaniu zajęć i konkursów profiłaktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich. 

XII. Dofinansowanie 	działań mających na cełu promowanie sportu, jako formy ałternatywnej służącej 

zagospodarowaniu wołnego czasu dzieci i młodzieży, aby u chronić ich przed wchodzeniem 
w niebezpieczne zachowania i korzystanie ze środków zmieniających świadomość: 

I) dofinansowanie budowy i modernizacji obiektów sportowych, 

2) dofinansowanie obozów, zgrupowań sportowych, na których będą realizowane zajęcia Profiłaktyczne. 

XITI. Wspólpraca ze szkołami i stowarzyszeniami: 

I) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych przeznaczonych dla mlodzieży szkolnej , podczas którycb są 

rea lizowane elementy profilaktyki uzależnień, 

2) dofinansowywanie zajęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzieży szkolnej , 

3) dofinansowanie zajęc (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej rozWIj ającej swoje talenty 
i zainteresowania, a pochodzącej z rodzin dysfunkcyj nych. 

XIV. Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych: 

l ) prenumerata czasopism, 

2) zakup ks iążek, 

3) broszury, plakaty i ulotki . 
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XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na terapię zamkniętą. 

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialan ia Narkomanii na rok 20 14 wyniesie: 
22 .000,0 zl (slownie: dwadzieścia dwa tysiące zlotych). 

W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn n ieza leżnych . 

• 


• 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Z 2002 r. , 
poz. 124 ze zm.) przeciwdziałanie narkomanii na leży do zadań własnych miasta i obejmuje: 

l . Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacj i dla osób uzależnionych i osób 
zagrożonych uzależnieniem . 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii , pomocy psychospołecznej i prawnej . 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie 
rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , 

4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fi zycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii. 

W celu realizacji powyższych zadań Rada Miejska uchwala Program Przeciwdziałan ia Narkomanii. 


W związku z powyższym przyjęc ie w/w uchwały przez Radę Miej ską jest konieczne i uzasadnione. 


• BURMISTRZ MIASTA 

mgr ~WSki 

• 
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Załąc. ruK Nr .......~............... . 

UCHWALA NR XXXIX/253/20I3 do Protokołu Nr lQ:KlX...... 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dniaW.~~...~Ofi!'v 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym (Dz. U. z 20 13 r. 
poz. 594 ze. zm.) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 2 l sierpnia 1997r. o gospodarce niemchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala s i ę, co następuje : 

§ J. Wyraża s ię zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomośc i polożonej 

w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kościuszki oznaczonej w ewidencji gntntów Nr 1007/1 O pow. 292 tn2 

§ 2. Sprzedaż nieruchomości określonej w § I nastąpi na rzecz właścicieli nakładów z przeznaczeniem na cel 
zgodny ze sposobem zagospodarowani a. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

• 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Walde 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Nr XXXIX1253/2013 Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 2013 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 

Dzierżawcy niemchomości zwrócili się z wnioskiem dotyczącym zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1007/) O pow. 292 m' położonej w Makowie 
Mazowieckim przy ulicy Kościuszki. Na w/w nieruchomości znajduje się budynek usługowo-handlowy 
wybudowany w latach 1976-1979 przez Spółdzielnię Rzemieślniczą "Wie lobranżową" w Ostrołęce na 
podstawie decyzji Urzędu Powiatowego w Makowie Mazowieckim Wydział Geodezji, Gospodarki 
Komunal nej , Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji z dnia 24 września 1974r. GPA.UI
800/363/74 obejmującej pozwolenie na budowę przedmiotowego budynku. 

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A. Nr 6888/99 z dnia 29.09. 1999 r. Spółdzielnia Rzemieślnicza" 

Wielobranżowa" w Ostrołęce sprzedała prawa i roszczenia do nakładów poczyn ionych na wybudowanie 
budynku- pawilonu handlowo-usługowego położonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy Kościuszki na 
rzecz dzierżawców. 

• 
Na podstawie uchwały Nr XXIX/I 7 112005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 gmdn ia 

2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej niemchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów Nr 1007/1 o pow. 292 m' położonej przy ulicy Kościuszki została zawarta umowa dzierżawy na okres 
J 5 Jat począwszy od 1.01.2006r. 

Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce niemchomościami stanowi, że "Wojewoda - w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiedn ia rada lub sej mik- w odniesieniu do 
nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytoria lnego, odpowiednio w drodze zarządzenia 
lub uchwały , mogą zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod 
budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej a lbo innych celów publicznych, 
jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza 
się w całości na działalność statutową. Przepis ten stosuje s ię równ ież, gdy sprzedaż niemchomości następuje na 
rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeże li 

niemchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuj e s i ę, 

w przypadku, gdy o nabycie niemchomośc i ubiega s ię więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki . 

Ponieważ w/w dzierżawca legitymuje się umową zawartą na okres co najmniej ł O lat, dlatego wnoszę jak 
w projekcie uchwały. 

Z MIASTA BURMIS 

• 
h· 

mgr JalUL z Jank s t 
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Załącznik Nr ..... .1................
UCHWALA NR XXXIXl2S4/20J3 
RADY MIEJSKJEJ W MAKOWJE MAZOWIECKIM Protokołu Nr .)(XX.i)(... 

o ~. - wV\1:,vd 
z dnia w'..BMJ.i1J.IM9... 

z dnia 30 grudnia 2013 L 

w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwalą w sprawie podzialu Miasta Maków Mazowiecki na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 L, poz. 
594 z późno zm.) w związku z art.421 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 L Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późno zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ l. W uchwale Nr XXVI1l71/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012 L 

W sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w podziale Miasta Maków Mazowiecki w załączniku 
dokonuje się zmiany opisu granic okręgów wyborczych w następujący sposób: 

I) w okręgu Nr 4 po ulicy "Cmentarna" dodaje się ulicę "Dh.ga", 

• 2) w okręgu Nr 8 po ulicy "Kopernika" Nr ,,9" dopisuje się ,,9A", 

3) w okręgu Nr 14 po ulicy "Wincentego Witosa" skreśla się numery "Nr 4,6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17,20" 
oraz dodaje się zapis ,j bez Nr 4, 6 f', 

4) w okręgu Nr 15 po ulicy "Leopolda Staffa" dodaje się ulicę "Malinowa". 

§ 2. Podział Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym okreś la załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce. 

§ S. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty . 

• 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/254120 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Podział Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze 

I. Liczba mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki - 9.979 wg stanu na dzień 10. 12.2013 r. 

2. Liczba wybieranych radnych - 15 

3. Jednolita norma przedstawicielstwa - 665 

• 


• 


Numer Granice okręgu Liczba Liczba 
okręgu mieszkańców 

w okręgu 
radnych 

wybieranych 
w okrę2u 

l. Ulice: Fryderyka Chopina, Graniczna, Hanki 
Sawickiej, Jaśminowa, Juliusza 
Słowackiego, Krótka, Marii Konopnickiej , 
Mazowiecka, Prosta, Różańska, Sportowa, 
Wąska, Władysława Broniewskiego. 

752 l 

2. Ulice: Grzybowa, Jałowcowa, Janka 
Krasickiego, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, 
Leśna, Lipowa, Ogrodowa, Świerkowa, 
Warszawska Wierzbowa Wiśniowa, Żytnia. 

765 l 

3. Ulice: Adamowska, Brzozowa, Bużniczna, 
Dunaj , Franciszkańska, Grabowa, Kanałowa, 
Łąkowa, Nadrzeczna, Poprzeczna, 
Przasnyska /bez Nr 2/, Przemysłowa, Zielony 
Rynek, 

706 1 

4. Ulice: Armii Krajowej, Chabrowa, Cicha, 
Cmentarna, Długa, Dolna, Konwaliowa, 
Liliowa, Rumiankowa, Różana, 

Słonecznikowa, Spokojna, Stanisława 

Moniuszki od Nr 49, Wrzosowa. 

729 l 

5. Ulice: l Maja Nr l , 4, 5, 6, Adama 
Mickiewicza Nr 3, 5, 6, 8, Kilińskiego, 

Kościelna, Przasnyska 2, Rynek, 
Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki 
/nieparzyste/ od Nr l do Nr 47, Tadeusza 
Kościuszki, Zwrotna. 

732 l 

6. Ulice: l Maja Nr 7, 9, II, 13, Generała 

Pułaskiego 9, Stanisława Moniuszki 
/parzyste/ od Nr 4 do Nr 40. 

597 l 
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• 


7. Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 16, 20, 
22,24,28, 30, 30A, 

560 l 

8. Ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, 

Kolejowa, Kopernika Nr 1,4, 5, 6, 6B, 7, 9, 
9A, 11, Słoniawska. 

553 l 

9. Ulice: Ciechanowska Nr 3B, 3C, 3D,3E,3J, 
Admirała Rickovera. 

609 l 

10. Ulice: Ciechanowska 3A, 3F.3G, 31, Nr 5, 
od Nr 4 do Nr 34 Zrembowska. 

579 l 

11. Ulice: Ciechanowska 3H, Dobra, Kopernika 
Nr 8, 10, 12, 13, 15, 25, 37, 39, Macieja 
Rataja, Rolna, Rzemieślnicza, Wspólna, 
Zagrodowa, Wiejska, Pogodna, Wiosenna. 

616 l 

12. Ulice: Adama Mickiewicza Nr 15, 17, 21, 
25, 27, 27A, 27B, 27C, 29, 33, Bursztynowa, 
Diamentowa, Generała Pułaskiego Nr 2D, 
2E, Perłowa, Zachodnia Szafirowa. 

698 l 

13. Ulice: Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 2B, 
2C, od Nr 4do Nr46 /bez Nr 9/. 

606 1 

14. Ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława 

Krzywoustego, Konstytucji 3  go Maja, 
Królowej Jadwigi, Mieszka I, Czesława 

Miłosza, Polna, Sobieskiego, Władysława 

Jagiełły, Wincentego Witosa /bez 4,-6/. 

754 l 

15. Ulice: Bolesława Prusa, Henryka 
Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Józefa 
Piłsudskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, 
Juliana Tuwima, K. I. Gałczyńskiego, 

Leopolda Staffa, Malinowa, Stanisława 

Staszica, Władysława Stanisława Reymonta, 
Wincentego Witosa Nr 4, 6, Zofii 
Nałkowskiej. 

723 1 

Ogółem: 9.979 15 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXIX/254/201 3 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 


Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 f . 


w sprawie zmiany opisu granic w związku z uchwałą w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

wyborczym 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim dnia 28 października 2012r. podjęła uchwałę w sprawie podzialII 
Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających z art. 417-419 Kodeksu 
wyborczego, to znaczy, że w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie jeden 
radny. 

• Od tego momentu Rada Miejska nadała nazwy nowym ulicom. W przygotowanym projekcie uchwały 
wprowadzono zmiany polegające na uaktualnieniu okręgów o nowopowstałe ulice, Malinową i Długą, oraz 
uszczegółowieniu zapisów ulicy Kopernika i uogólnieniu zapisów ulicy Wincentego Witosa. 

Ponieważ ustawa z dnia 4 marca 20 II r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) wprowadziła z dniem 
l stycznia 20 12 r. modyfikację procedury ogłaszania aktów nonnatywnych, U. zgodnie z brzmieniem art. 16 
ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 11 72 z późno zm.) organy jednostki samorządu terytorialnego 
zobowiązane są do ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz 
na 12 miesięcy, aby uniknąć sytuacji ogłaszania w terminie późniejszym tekstu jednolitego uchwały dotyczącej 
podziału Makowa Mazowieckiego na okręgi wyborcze należy proponowaną uchwalę przyjąć 

w przedstawionym brzmieniu. 

BURMIS RZ MIASTA 

mgr Jaltl J01L lIJski 

• 
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UCHWALA NR XXXIX/255/2013 Zalącznik Nr ... '''~ ''' '' ''''' ' ''M 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM do Protokołu Nr X,<Il<JX.... 

Z dnia ),Q .~.CI. ..&o;f?y'
z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie zmiany opisu granic sta lych obwodów glosowania w zwhlzku z uchwalą Nr XXVI/171/2012 Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podzialu Miasta Maków 

Mazowiecki na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych 

Na podstawie art. 18 usU ustawy o samorządzie u gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) w związku 
z arU2 § 2 ustawy z dnia 5 styczn ia 20 II r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2 1, poz. l 12 z późn o zm.) na wniosek 
Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ I. W uchwale Nr XXVII 171/2012 Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 20 12 r. 
w sprawie podzi ału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz 
siedzib obwodowych komisj i wyborczych w załączniku dokonuje się zmiany opisu granic stałych obwodów 
głosowania w następujący sposób: 

• I) w obwodzie głosowania Nr 3 przy ul icy "Kopernika po Nr ,,9" dopisuje s ię Nr ,,9A", 

2) w obwodzie głosowania Nr 4 przy ulicy "Wincentego Witosa" skreśla się numery ,,Nr 4,6, 6A, 7, 8,9, lO, 12, 
13, 16, 17, 20" oraz po ulicy "Macieja Rataja" dodaje s i ę ulicę "Malinowa", 

3) w obwodzie głosowania nr 5 po ulicy "Cmentarna" dodaje się u l icę "Długa". 

§ 2. Granice stałych obwodów glosowania po zmianach okreś lonych w § l określa za lącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta. 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje S Ię niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce . 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty . 

• Przewodniczący Rady 
'ejSkiej 

Walde Zabielski ~~ 
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Zalącznik Nr I do Uchwały Nr XXXIXl255/20 I 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 gnldnia 20 I 3 r. 

Podzial Miasta Maków Mazowiecki na stale obwody glosowania 

• 


• 


Numer 
obwodu 

głosowania 

Granice obwodu Siedziba 
Obwodowej 

Komisji 
Wyborczej 

l Ulice: 
Fryderyka Chopina, Graniczna, Grzybowa, Hanki Sawickiej , 
Jałowcowa, Janka Krasickiego, Jaśminowa, Jesionowa, 
Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Krótka, Leśna , 

Lipowa, Marii Konopnickiej , Mazowiecka, Ogrodowa, Prosta, 
Różańska, Sportowa, Świ erkowa, Warszawska, Wąska, 

Wierzbowa Wiśniowa Władysława Broniewskiego Żytnia. 

okręgi l, 2 Zespół 
Szkół Nr l uł. 
Sportowa 9. 
w Makowie 

Mazowieckim 

2 Ulice: 
I Maja Nr7, 9, II, 13,AdamaMickiewiczaNr15, 17,21,25, 
27, 27A, 27B, 27C, 29, 33, Bursztynowa, Diamentowa, 
Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 2B, 2C, 20, 2E, 9, od Nr 4 do 
46, Perłowa, Stanisława Moniuszki /parzyste/ od Nr 4 do 40, 
Szafirowa Zachodnia. 

okręgi 6, 12, 13 
Zespól Szkół Nr 

2 ul. Gen. 
Pułaskiego l S. 

w Makowie 
Mazowieckim 

3 Ulice: 
Adama Mickiewicza Nr 1O, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 30A, 
Admirała Rickovera, Ciechanowska Nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 
3F, 3G, 31, 3J, 5 od Nr 4 do 34, Duńskiego Czerwonego 
Krzyża, Kolejowa, Kopernika Nr I, 4, 5, 6, 6B, 7, 9, 9A, II, 
Słoniawska, Zrembowska. 

okręgi 7, 8, 9,10 
Liceum 

Ogólnoksztalcące 

Nr l ul. Kopernika 
2. w Makowie 
Mazowieckim 

4 Ulice: 
Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolesława 

Prusa, Ciechanowska Nr 3H, Czesława Miłosza, Dobra, 
Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jarosława 

Iwaszkiewicza, Józefa Piłsudskiego, Juliana Tuwima, K. I. 
Gałczyńskiego, Konstytucji 3 - go Maja, Kopernika Nr 8, 10, 
12, 13, 15, 25, 37, 39, Królowej Jadwigi, Leopolda Staffa, 
Macieja Rataja, Malinowa, Mieszka l, Pogodna, Polna, Rolna, 
Rzemieślnicza, Sobieskiego, Stanisława Staszica, Wiejska, 
Wincentego Witosa, Wiosenna, Władysława Jagiełły, 

Władysława Stanisława Reymonta, Wspólna, Zagrodowa, 
Zofii Nałkowskiej. 

okręgi 11, 14, 15 
Zespól Szkół ul. 

Duńskiego 

Czerwonego 
Krzyża 3. 

w Makowie 
Mazowieckim 
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Ulice: 
l Maja Nr l , 4, 5, 6, Adama Mickiewicza Nr 3, 5, 6, 8, 
Adamowska, Armii Krajowej, Brzozowa, Buźniczna, okręgi 3, 4, 
Chabrowa, Cicha, Cmentama, Długa, Dolna, Dunaj, 5 Miejski Dom 

S. Franciszkańska, Grabowa, Kanałowa, 

Konwaliowa, Kościelna , Liliowa, Łąkowa, 

KililJskiego, 
Nadrzeczna, 

Kultury uł. 
Moniuszki 2. 

Poprzeczna, Przasnyska, Przemysłowa, Różana, Rumiankowa, w Makowic 
Rynek, Słonecznikowa, Spokojna, Spółdzielcza, Stanisława Mazowieckim 
Moniuszki Inieparzyste/od Nr l do Nr 47, od Nr 49, Tadeusza 
Kościuszki, Wrzosowa, Zielony Rynek, Zwrotna . 

• 


• 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXIX/2SSI2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r 

w sprawie zmiany opisu granic stalych obwodów glosowania w związku z uchwalą Nr XXV1I171/2012 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podzialu Miasta Maków 
Mazowiecki na stale obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych 

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2 J, poz. 113 z późno zm.).wart. J 4 ustawy 
nakładają na rady gmin obowiązek dokonania, poprzez podjęcie stosownej uchwały, podziału gminy na stałe 
obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia , w trybie art. 13 ust. l tej ustawy, nowego 
podziału na obwody wyborcze. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim dokonała tego podziału uchwałą Nr 
XXVIII7J /20l2 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału 
Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisj i wyborczych 

• 	 Wymóg ten wprowadzono w związku z wprowadzeniem nowego uregulowania prawnego dotyczącego 
wyborów - ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn o zm.). 

Od czasu podjęcia przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w dniu 27 czerwca 
20l3r. uchwałą Nr XXX1I/2lS/20l3 w sprawie nadania nazw ulicom nadała nazwy ulicy "Malinowej" 
i "Długiej". łstnieje również konieczność dopisania nowych numerów domów na ulicy Kopernika oraz 
uogólnienia zapisów na ulicy Wincentego Witosa. Powstał więc obowiązek określenia obwodów głosowania 
w opisanych wyżej przypadkach. 

Mając powyższe na uwadze zwracam się z prośbą o podjęcie przedstawionej Wysokiej Radzie uchwały. 

BURMISTRZ MIASTA 

mgr Jan 

• 
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UCHWALA NR XXXIX/25612013 Załącznik Nr ....... ~ ... .......... . 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

do Protokołu Nr .X)<X.\X.... 
z dnia 30 grudnia 20 13 r. zdnia.)'O'~o.. ..~J1'l:J.J 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 
w sprawie podatku od nieruchomości 

Na podstawie ano 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi e gminnym (Dz. U. z 20 13 r. poz. 
594 z póżn . zm.) oraz ano 6 usl. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 199 J r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 20 lOr. Nr 95, poz. 6 13 z póżn . zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ I. W uchwa le Nr XIIl/84/20 11 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia I grudnia 20 11 r. w sprawie 
określenia wzoru fonnularzy deklaracji na podatek od nienlchomośc i oraz wzoru informacj i w sprawie podatku od 
nienlchomości, za łącznik Nr 2 zastępuje się za łącznikiem do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

• 
§ 3. Uchwała wchodzi w życ i e po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego . 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

• 
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I. Identyfikator 1l0dAlkowy slihldająccgo informację 

......... .. ...... ··(;~~;;;~~;·PESEUN·IP)···· 

Załącznik Jo Uchwaly xXX rXnS612013 
R"dy Miejsk iej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r . 

IN -i INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

PodsIH\\'3 prawna: USIlIwa zdn;a 12 stycznia 199 1 r. o podatkach i opIuloch lokalnych (tekstjcdn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95 , p Ol. 613 ze vn.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych b~dąc)'ch właścicie l ami nieruchomo~ci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 
nienlcholllo$ci lub obiektów budowlanych, utytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomośc i lub ich części albo obiektów budowlanych 
lub ich c~ści. stanowiących własność Skllfbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
T~l'min sktAdnuia: W tenninie 14 dni od zaistnien ia okoliczności mających wpływ na powstanie bądż wygn5n i~cie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzeni a mającego wplyw na wysokość pod31ku 
Miejsc~ skJAdania: w6it(bumlistrz, prezydent miasta) właściwy ze w"lo:lędu na mie jsce położenia przedmiotów opodatkowania. 
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 
ul. Stanislawa Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJE 

• 
B.I DANE IDENTYFncACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć wla!ciwą kratkę) 

O I .. właśc i ciel Q 2. wsp6lwł3Ściciel a 3. posiadacz samoistny 04. wsp6lposiadacz samoistny O 5. utytkownik wieczysty 
06. wsp6lutytkownik wieczysty O 7 .. posiadacz wletny (np .. dzierżawca najemca) 08. wspólposiadacz za!etlly(llp..: dziertawca, n~emca) 

5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKAN IA 
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

II . Gmina 12. Ulica 13. Numer domu I Numer lokalu 

14 . Miejscowość ts. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENiA INFORMACJI 
17. Okoli czności (zaznaczyć właśc iwą kratkę) 

• 
O I. informacja składana po raz pit!fWSzy 02. korekUI uprzednio zlow nej inJormacji (wykazu) 

aktualna od dnia. .. . ............... aktualna od dnia ...... ......... ...... .. ............... 


Przyczyna Iwrelity ( art . 81 Ordynacji podatkowej) 

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


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


.. -.... .......... . ....... -....... .. .. .... ...... ....................... .. ....... ............. 


...... -.. ' .. ... ........... . ............... ......... ...... .. ... .. ............ ........... .. .. ... ...
' 

............ -.. . .... ....... .. .. ' . ......... ... ...... ...................... 


.... .... .... .. .. -........ ... ..... ...... ............. 


ADRES POŁOŻENIA PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIAD. 

ul. ............ . .. ..... .. .......................... ... .. ........ ............ ....... ......... .. ... .. ..... .. ... ........... .. ..... .................. .............. ....... ... .... ................................... 
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E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANJA (z wyjątkicm zwolnionych) 
E. I POWI ERZCHNIA GRUNTOW 

I. związanych z prowadzen iem działa lnośc i gospodarczej, bez wzg lędu na 18. 

sposób zakwali fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
 .. ......... . .. .. .. ..... ...... ..... .... ...... ....rn


2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 19. 

wodnych 
 ........ ........ . . . . . . .... . .. .... ... " .. ". ...... ha 


3. pozostalych, wtym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 20. 

działa ln ośc i pożytku publicznego przez oreanizacje pożytku publiczneoo 
 ........... ..... .............. .. . . ..... ...... ... .In2 


E.2 POWI ERZCHNIA UZVTKOWA BUDYN KOW LUB ICH CZĘŚCI (.) 
*00 powierzchni utytkowej budynl<u lub jego części nalety zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości 

ścian na wszystldch kondygnAcjach, z wyjątłdem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dżwigowych . 

Za kondygnacie uważa sie również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użyt!wwe. 
I . mieszkalnych - ogólem 

w tym : 

- kondygnacji o wysokości od I ,40 do 2,20 m (za l iczyć 50% powierzchni ) 

- kondy~nacii o wysokości powytej 2,20 m 

• 2. związanych z prowadzeniem dzi ała lnośc i gospodarczej oraz od częśc i 
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie dzialalnośc i 

gospodarczej - ogólem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 lt1 (zaliczyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powytcj 2,20 m 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakres ie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym - -ogółem 

w tym : 

- kondygnacji o wysokośc i od 1,40 do 2,20 111 (zaliczyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokośc i powytej 2,20 m 
4. związanych z udzielaniem świadcze ll zdrowotnych w rozumieniu 

przepisów o działa lności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielaj ące 
tych św iadczeń - ogólem 

• wtym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 111 (zaliczyć 50% pow ierzchni) 

- kondygnacji o wysokośc i powytej 2,20 m 

5. pozostałych ogó łem , w tym zaj ęte na prowadzenie 
odplatnej statutowej działalności potytku publicznego 
przez organizacj e potytku publicznego - ogólem 

w tym : 

- kondygnacji o wysokośc i od 1,40 do 2,20 111 (za li czyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 111 

E.3 BUDOWLE 
I. budowle lub ich części związane z prowadzen iem dzi ała ln ośc i gospodarczej 

(wal1ość. o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

21. 
2 ... .... ... ...... ..... ... ........ ... .,,, .... ..... .. .. m


•••• • •••••••• •• •• •••••••• • • 0.0 ••• •• •• ........... .....ml 


.......... . ...... .. ................ . ............... . m2 


22. 

., .......... ....... . , ... ............. ....... .......... ml 


2 ......... ............................. .. .... ...... ..m


2 ....................... , ............ ... ............ m


23. 

2 .................... ......... ... ......... ............ m


2 ................. ... ................... .... .......... m
 

2 ..... ......... .. .. .......... .. ...... ..... ....... . . ,.ln


24. 

2 ... .. ... ..... ........ ... ... ........... ..... ... .... m
 

............... .. ...... ................ ............. n12 


.... ................. ........ , ......... "", ..... , .. m2 


25. 

... ....... ......... ., ..... ..... ,.. .... . ........... .In2 


..................... .. ......... .... .......... m2 


l ..... ................ ........... . . ....... .. .....m


26. 


..... .... ............ ....... ........... ............. zl 
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F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tyt ułu występuje 

zwo lnienie) 

.......................................................................................................................................................... ................ ............................ . 
G. OSWIADCZENfE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam , że podane przeze mnie dane 
są modne z prawdą . 

27. Imię 28. Nazwisko 

29. Data wypełnienia (dzieil- miesiąc - rok) 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
3 1. Uwagi organu podatkowego 

32. Ident yfika tor przyj mującego formularz 

30. Podp is (pieczęć) skladającego I osoby reprezentującej 

sk ladającego 

33. Data i podpis przyjmującego for mularz 

Id: OC95FAED·25I ].4C05- B901·BCFIAEC220F7. Podp;,any Strona 4 



Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXIX/25612013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomośc i oraz wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości 

Obowiązek okreś l enia przez Radę Miejską, w drodze uchwaly, wzorów fonnularzy informacj i w sprawie 
podatku od nieruchomości (IN-I) oraz dek laracji na podatek od nieruchomości (DN-I) wynika z art . 6 liSt. 13 
lIstawy z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 20 lOr. Nr 95, poz. 613 z póżn . zm.). 

W związku Z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały . 

BURM STRZ MIASTA 

• 

• 

Id: OC95F A ED-2513-4C05- 1l90 I- IlCF I AEC220f 7. I'odp;s:my Slro lln 1 



Załącznik Nr .... A.Q.............
UCHWALA NR XXXIX/257/2013 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI do Protokołu Nr >.O<I.<.\X.... 

\. -- ~r~II:, -J 
z dnia :J.O·5rw.~..·w 

z dnia 30 grudnia 2013 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 2013 r. , poz. 885 z póżn . zm.)Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

• 

§ I. W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019: 

I) załącznik Nr I zastępuje s i ę za łącznikiem Nr I do niniejszej uchwały, 

2) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

Walde 

• 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/257/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r, 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 

INyszczególnienie Dochody ogółem 
dochody • tytułu _.tytulu 

Ilodlody_ udzIałuwe udzialuwe 
wpływach z podatku wpływach z podatku 

dochodowvgo od dochodowego od 
osób fizycznyt:h osób prawnych 

Lp l 1 ,1 1.1.1 1.1.2 

Foonula [1.1 J+{12J 

Wył(onanie 2010 26 571 873, 81 23 264 181,67 4829872,00 114021,82 

Wykonanie 2011 25683 364,11 25 192418,09 5961432,00 151905,73 

Plan 3 kw. 2012 27 247 534,47 25566824.47 5698683.00 150 000,00 

~20'21) 276459«,38 25794 281 ,36 5734 939,00 275215,04 

2013 29 462 326,84 28 028 657,84 5871351 ,00 220 000,00 

2014 27 154 732,98 27 092 732,96 6237698,00 220 000,00 

20 15 27 781 068.00 27 697 828,00 6 399 866,00 228880,00 

201S 28251 784.00 28 167 279,00 6463864,00 231 1n ,OO 

2017 28756 820,00 28 751 025,00 6528503.00 233 488,00 

2018 29 044 988,00 29 038 535,00 6593788,00 235824,00 

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

• tego: 

wb'm: w tym: 

w tym: 

• tytułu dotacji l z tytułu dolacjlDochody 

poda1kll opiaty z subwenCłi środków maJą1kowe ze sprzeda2y oraz śtodkOw 
• podatku od og&1ej przeznaczcnych maJ"'. ptZeZflaCZOnych 
~ na cele bieżące na Inweatycłe 

1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1,2 1.2.1 1.2.2 

5128086,21 3293836,25 6989253,00 4353331,09 3307692,1. 828..aa.e2 2e704~,82 

5257987,91 3390 601 ,36 6978064,00 -4517138,48 470948,02 111 779,85 344 499,BB 

5720482.00 3879500,00 7126 559,00 4421975,47 1 680710.00 781260,00 839 460,00 

5 362 5045.38 3443015,39 7225143,00 " 617193,05 1851683.02 1008633.55 787197,12 

6007000,00 3970000,00 7512388,00 5501027,84 t 433669,00 55000,00 137591&,00 

6281 950,00 3920000,00 7807157.00 04 2517&4,96 62000,00 60000,00 0,00 

6762733,00 3984 732,00 7792319,00 04 700 078,00 63240,00 60 000,00 0,00 

6830360,00 04 024 580,00 7870242,00 4747078,00 64 505,00 50 000,00 0,00 

6898684,00 04 064 825,00 7 9048 944,00 04 794 5049,00 5 795,00 0,00 0 ,00 

6967650,00 04105473,00 8028434,00 04 842495,00 6453,00 0,00 0,00 

7037327,0< 4146 528,00 8108718,00 4890 920,00 7117,00 0,00 0,00 

Strona 
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• • ztego: 

w tym: 

w tym: w tym:-' ----,-\Nyszczeg6Inien!e Wydatki ogółem -- --~"aol243 .... ' - odsetki I dyskonto wynik bUdtetu 
Wydatki bieżące z tytułu poręczeń I ~Z-...yildtllll27 PI hm $ au nil wydaUd na obsługę okreśione w art. 243 Wydatki mająUc:owe 

....... 2DIII r. o lINrISIIdI --gwarancji ~(Oz..U. NrlS7. _. długu ust. 1 ustawy lub 
poz. 12«1, 1. p6bI. zm.) lub 1ecrnIczIIł. • ..,.....,.. art. 169 ust 1 ufp Z ... ,....... :I'*"2....,z Jakiet ...~ 
drIIe:SO_2005r.o -- 2005 r. ......._... --U. Nr 2<11. pgz. 2100l. l.

-=) 
Lp 2 2 .1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 

Foonuła (2.1] + [2.2[ 11)12) 

WyI«lnaI'M 2010 29151519,16 21881921 ,26 0,00 0,00 0,00 241786,85 241786,85 7269597.90 -2 579 645,35 

Wykonanie 2011 24053 060.88 22319051 ,04 0,00 0,00 0 ,00 409902,32 409902.32 1734 009,84 1 810 303,23 

Plan 3 kw. 2012 270984n,47 24 191 992,47 41633,00 0,00 0,00 352000,00 352000,00 2908485,00 149 057,00 

Wykonallle 2012 ') 26 039 230,88 23 152 895,20 0,00 0,00 0,00 359839,75 359639,75 2886335,68 1 606 71 3,50 

2013 31 475582,85 25 480 939,85 41633,00 0,00 0,00 195000,00 195000,00 5994 643,00 -2 013 256,01 

201< 28031132,96 24 644 102,96 41633,00 0,00 0,00 372 600,00 372600,00 3387030,00 -876400,00 

201S 26454318,00 24 757 844,00 41833,00 0,00 0,00 300 500,00 300 500,00 1896474,00 1306750,00 

201. 26936 959,00 25374072,00 41833.00 0,00 0 ,00 211 940,00 211 940,00 1562887,00 1 314825,00 

2017 27 460 895,00 25 6V 813,00 41833.00 0 ,00 0 ,00 148450,00 148450,00 1833 082,00 1295925,00 

2018 27 781 325,00 25884 091 ,00 41633,00 0,00 0,00 85900,00 85 900,00 1 897234,00 1263063,00 

2019 28611121,00 26 142932,00 41633,00 0,00 0,00 24570,00 24570,00 2468189,00 724917.00 

Strona 
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-

Wyszczególnienie P<ZYChody 
budtetu 

z lagO: 

N._ 
bud2etowa z lat 
u_ 

w tym: 

Wolne środki , o 
k1Ól)d1 mowa w 
art 217 ust2 pkt 

6 ustaWy 

wtym: 

Kredyty, 
_,emisja 

papKo<ÓW-
w tym: 

-n/ezWląz.ane z 
zadągn_ 

długu 

wtvm: 

na pokfycie 
deficytu_ 

na_ 
defieytu

na połaycie 
deficytu budtetu 

na_ 
defieytu-

Lp 4 4, 1 4.1 .1 4,2 42.1 ' ,3 4.3.1 .,. 4.4.1 

Formuła 
(4.1] + (42] + [4.31 

+ [41.4] 

WykonItM 2010 6974483,33 0,00 0,00 1114483,33 2t38 694,46 5860000,00 2312950,89 0,00 0,00 

WykanaIV 2011 1036 788,87 0,00 0 ,00 847788,87 0,00 189000,00 0,00 0,00 0,00 

PI", 3 kW. 2012 1629 537,00 0,00 0 ,00 801537.00 0,00 828000,00 0,00 0,00 0,00 

WykofwlIe 2012 1) 1 378667,30 0,00 0,00 968167,30 0,00 410500,00 0,00 0,00 0,00 

2013 5959656,01 0,00 0,00 956 876,01 910478,01 4902780,00 1102 780,00 100000,00 0,00 

20" 2200000,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 1900000,00 816400,00 300 000,00 0,00 

2015 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 300 000.00 0,00 

201. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

2017 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 300 000,00 0,00 

2018 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 300 000,00 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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~p •z tego: w tym: 

~Iw tym: wtym: 
WskablO< Wska!nlk wynika_z 

~~ ....) , , w tym: ,-", zadiutenla do za:Hu2::enla do ptUjęcio P'Z" ' .... a.,"*~..,.. -, dochodów - jedOOłtk,
Splaty rat ~w;_2G_3 -1*1 1 uu.y(lllllb.n..ttll .... S - og6iom og6iom, o ..,...,...,U 

Rozchody - pili 1 ..zZOOSr.). .... 121. P"'%»' dj;,cł1,.. -rozchody 
cm .łIonJCh w.t _~Z 

określony w ar1.. którym mowa w teIy\Oriałnego
Wysz:c.zegółnienie 

budżetu kredyt6wi "'arooy l dnia 7111oerp111o 2001 -"* K\Wła długu 170 ust. 3 \Ip z 
oganiczeń długu zoOOwIązań pof . - PrHf*y ... l 

_". 
2005 r. or8Z waot. 170 utp z 2005 ar1.. 170 ufp z - ...-., - -dlugu "''''''''0 oicIośionychwart. r .. bez. 2005 r., po -'wykup papierów ~(Dz..U. "'S7. .......... !7d'I w.,. zm.- rMIdórycłI 170 ust 3 ufp z uwzg........ uwz.głfdnleniu -nych

wartośdowydl 
pa;r.1241 . Ultll:n.zm.}0f1lI. 2A3~3pkt1 UlUlww~z 2005 r. jodnoad<ad1_ 36....,. zClnla1 gnOM 

ustawy kb ar!. 169 ~czeń ~ 2012r, oZll'lllr*IIłiIIII6I')ICh 
Ult..3pkl1ułpz - określonych w 

oI<teł_ w zaliczanych do 
_w~z ~ """' _ ftnana6w 
.......,~l.DLu..-. 2005'. pid 6.1 . pid • . 1. 

"'" Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1 .1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 

Fonnula 15.'1 ·15.21 (6)\1 (l6H6.1J!t1) 

Wyk.onWM: 201 O 3547049,11 1 947049,11 0,00 0,00 1600000,00 8624312,00 0,00 0 ,00 32.46% 32,46% 0,00 

Wykonanie 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 

PI.-. 3 kw. 2012 1 na 594,00 1 nS594,OO 0,00 0,00 0,00 6096 099,00 0,00 0,00 22,37% 22,37% 0.00 

Wykonante 2012 1) 1 na 593,60 1 na 593,60 0,00 0,00 0,00 5650 250,00 0,00 0,00 20,44% 20.44% 0,00 

2013 3946400,00 3946400,00 0,00 0,00 0,00 6529680,00 0,00 0 ,00 22.16% 22.16·4 0,00 

2014 1 323600,00 1323600,00 0 ,00 0,00 0,00 7106 080,00 0,00 0 ,00 28,17% 26,17% 0,00 

201' 1606750,00 1606750,00 0,00 0,00 0,00 5499 330,00 0,00 0,00 19,81'4 19,81% 0,00 

2016 1614825,00 1 814825,00 0,00 0,00 0,00 3884 505,00 0,00 0,00 13,75,"0 13,75% 0,00 

2017 1 595925,00 1595 925,00 0,00 0,00 0,00 2288 580,00 0,00 0,00 7,96% 7,96% 0,00 

2018 1 $63663,00 1563683,00 0,00 0,00 0,00 724917,00 0,00 0 ,00 2._ 2,_ O,OC 

2019 724917,00 72'" 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,_ 0,00% 0,00 
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• •R..... ~~~. WIkćnlk.prMy~
kI6noI _ .. .no 2·'2 '*-"Y 

W........ - - "'::t:.:"' 
_.- - -- - .......... -- - - -- - _. - - -- ~ .... 2oU - ......... . IIł.)Q .....,.... ::au ....... - _0 _ _ -t.24S_, -- - ................. -,po ._ 24S ..-" po - ,po - ,po- ...,.. ~'III6nI- -_. _0 

ktłn; mon .. 1ft. 
_... 

• ... 241 ... , ~cIo .... _ ....mlllLl - ~:'=,d ...=... & ! : ,::.- - kttnj mowa W 8rt. 169 UIl. 1 IIp:r. - -_... - -"- ......~~ ~ 
~ """"" ........ pIIl ~ , 1.I ,sg UlI.. 1 ufp Z 2005 r. do - .. - -po 

7~21111Z,. 1I 
._ ......, ' cWI W404JIIJN ;1 w+przu 

..4 l ) .. - f~3II12r. • - -__o -- 2OO5r. do - - - ....,..."..... - - - --po --po- •••.z.. ....... - pcll.lwzgl, l lieI'" - -- --. ; "'PIlR __.~t. 
.....,.~: ....;::'::... ...::::=:=...- -,... - po -poe . ....... , .. . bN ~gIędnienia - - 4JI,JJ~ --- -....,ww otrdOM .. pll -' Pl7)j ich nil - Pi.) 'I ._"* z;ooWst .... W --po ..~o""s - .....'.1 .. • .....I.t ~ ....., -=::"' "OI*dU o~ _.-_...~ _wpl<l -"'" Ift">r •• ~.,*,S.I. 1. - IłIIIupep J ; .,.,---.- ._

5.1.1. _wpl<l cI8rIy"* ........... 

_... 
"* ... l ... pep I IIjIp8lO IW 

S."" 
1*15.1.1. """ - ........ 

Lp 8.1 8,2 9.1 9.2 9,3 9,' 9.5 9,8 • . 7 9.7.1 • . 8 9,8.1 

Formuła (1 .1J - [2. 1) [1.1[ o 14· IJ .. j4.21 (12.1.11 ' (2.1.).11 - ~~·~ll: g:::t:I ·I~JI - 62-1.1.J ° I2.U.IJ' \Il.1.1) + r;z.U.l [. (1.11 Cll ;r.;~:~~'" 
_. _.

l"'I· ~·7) (U)· (9.7.1) I(2.11-(2.1.21 15.1])1 (11 (S.ll) / l' l IS.1.1) - P. l .1.11) /fl l ~"IIA,ll ~"1'",11 

'Nykonerne 2010 1 382260,41 2496 743,74 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 0,00 8,24% 0,00% 0.00% TAK TAK 

WykonanIe 2011 2873365,05 3721 153,92 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 0,00 8,1 4% 0,00% 0,00% TAK TAK 

Plan 3 kw. 2012 1374832,00 2176369,00 7,97% 7,9]% 7,97% 7,97% 0,00 7,g]% 0,00% 0,00% TAK TAK 

WykOIWH 2012 1) 2 641386,16 3609 553,46 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 0,00 7,73% 0,00% 0,00% TAK TAK 

201 3 2547717,99 3504594,00 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 0,00 14,20% g,a4% 10,SIW. NIE NIE 

20" 2448 630,00 2448630,00 6,40% x 6,40% 8,40% 0,00 6,40% 9,48% 11,22% TAK TAK 

2015 2939 984,00 29399&4,00 7,02% x 7,02% 7 .02% 0.00 7,02% 8,66% 10,42% TAK TAK 

.ol. 2813207,00 2 813207,00 8,81% x 6,61 % 6,6 1% 0,00 6,81% 9,83% 9,83% TAK TAK 

2017 3 123 21 2,00 3 123212,00 6,21% x 6,21 % 6,21% 0,00 6,21% 10,06% 10,06% TAK TAK 

2018 3154 444,00 3 154 444,00 5,82% x 5,62% 5,82% 0,00 5,82% 10,60% 10,60% TAK TAK 

2019 3 165 989,00 3 185 989,00 2,70% x 2,70% 2,70% 0,00 2,70% 10,82% 10,62% TAK TAK 
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• 10_ uzupełniając>o o _ •w tym na: rodzajach W\'daIkćW_ 

z tego: 

Przeznaczenie 
__z 

prognozowanej Spla1y'redyt6w, 
__na 

Wyszczególnienie potyczek Iwykup --.ma I - - - ...... wyda"" Wyd."" ma)4tk_nadwy2Id .. składkl od nich ...an6w)ed..... limitem art. 226 ust I~ 11lWOS_ w formie dotaqI- wa_ 
na'=>ne aamonądu 3ultawy - - kontynuowane--) 

lo 10 10.1 11.1 11 .2 11.3 11.3.1 11 .3.2 11 .4 11 .5 11.6 

Formuła [11 .3 .1) +(11 .3.2) 

Wykonarie 2010 0,00 0,00 11 327 532,97 2605 "g7,n 3 844 807,67 129 872,00 3 71 4 935.67 0 ,00 0 ,00 0,00 

Wykonanie 201 1 0,00 0 ,00 11279112,60 2463707,31 529 783,14 124808,14 405175,00 0 ,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 11 995 032,00 2849202.00 1447758.50 534 473,50 913285,00 0,00 0,00 0,00 

W)1«lnanIe 2012 1) 0,00 0,00 12002430,00 2507431,62 1454 967,00 538 429,00 9115 538.00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 12595933.00 2782797.00 4585858,32 648 313,32 3937543,00 3375000,00 2604100,00 16543,00 

2014 0,00 0,00 11 898 048,00 2852630,00 619702,96 599 073,B6 20629,00 0 ,00 3300000,00 87030,00 

2015 1306750,00 1306 750,00 12585 051,00 2850765,00 82700,00 82700,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

"". 1 314825,00 1314825,00 12836752,00 2907780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1295925,00 1 29S 925,00 13094 n1,OD 2936 859,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 1263683,00 1263663,00 13225719,00 2966227.00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

2019 724917,00 724917.00 13357976,00 2995890,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
--
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• • Finansowanie programów, projektów łub zadań teaiz:owanyd'l z ud2lałem środków, O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

w tym: w tym: wtym: 

Dochodyb""lce 
w tym: Dochody w tym: 

WydatIti bietące na Wydatlti_na 
na programy, majątkOwe na 

programy, projekty reaJizaqę p4'ogramu, 
pł'o;ekty lub zadania środki określone w programy, prołekty 

środkł określone w lubtadania projektu lub zadanla 
Wyszczególnienie finansowane z środki określOne w art 5 ust 1 pkt 2 lub zadania alt. 5 ust 1 pkt 2 tnansowane z finansowane wyt;kaJllce wyIo<:znle

.środki określone w 
uctziałern środków, aft 5 ust 1 pkt 2 ustawy wynikające finansowane z ustawy wynikające udziałem środków, środ.... z z.awattydl umOw z 
o których mowa w wyłącznie z udziałem środklNt, iWt 5 usl1 pkt2 

wyIo<:znIe z o których mowa w określonymi w art 5 podmiotemustawy o któI'ych mowa w US1aWy
art5usl1 pkt2i3 zawartych umów na zawartych um6w na at. 5 usl 1 pkt213 ust 1 pk12 ustawy dysJxmującym 

ustawy realizacię programu, art. 5 ust 1 pkt213 
realizację prograrru, ustawy środkamł , o kt6łych 

projelttu lub zadania ustawy projektu lub zadania mowa wart. 5 ust 1 
pkt 2 ustawy 

lp 12.1 12.1.1 121.1 .1 12.2 12.21 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Fonnuła 

WykonarM 2010 347733.06 347733,06 0,00 2335511,66 2335 511,66 0,00 392720,41 333812,35 0,00 

~2011 302375,71 302 375,71 0,00 0,00 0,00 0,00 375009,Oa 316296.042 0,00 

Plan 3 kW. 201:2 292998,11 292998,11 0,00 0,00 0,00 0,00 337392.,50 292997,16 0,00 
Wykonanie 20121 ) 296 466,49 296 466,49 0,00 0,00 0,00 0,00 257641 ,85 222184,68 0,00 

2013 n6929,71 679263,57 679263.57 556 500,00 473025,00 0,00 853 273,72 736 763,75 853273.72 

201' 541143,96 476322,45 476322,45 0,00 0,00 0,00 554 793,96 476322,45 476322,46 

20" 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 

201 7 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 

2019 0,00 0,00 0,00 
~- -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
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•-Kvwoły ~~ i lIptaIy ~ po ~ p.tIIJczno,<cf\ ~ opkIkI:zclrtlwotnllj cnz poIctydI uJ-MIgo wyniku 

w tym: 
K__ń 

Dochody _oasplotę Wyda"" na splotę Wyda""na_
Wydadd majątkowe WjT'Iikającydl z 

_ztytułu pr.zejęIydl pr.zejęIydl 
_ńWyda tki majątkowe na realizację 

_PfZOZ __z 
Wysokość _ń _ń samodzielnegona programy. programu, protektu ~ butUetu państwa, o _ń samodzlełnego ....-- publicznego zakłlKlu Wyda"" bieżące na 

IJVyszczeg6Inienie 
projekty lub zadania 

finansowane lub zadania samotząd" której mowa w aft podlegających publicznego zakładu publk2nego zakładu 0"'01<' zdrowolnej 
pokrycie ujemnego 

finansowane z 
śnxJkam i 

wynikające WjłącznIe -- 196 ustawy z dnia urnorz.eniu, o którym - opieki_ prze,kltych do końca w,'nłku finansowego 
udziałem śroclk6w, z zawartych umów z zcbowfązań po mowa w art. 190 pn&kszIaIconego likwidowanego na aarnodZIelnego 
o których mowa w określonym i w art. 5 podmiotem ,~, 15 kw\ełnia 2011 r. U$tawyo nazasadad1 zasadach 

2011 r. na publicznego zakładu 
art.5ust.1pkt2 13 ust 1 pkt 2 ustawy 

-ych 
o dzIaIalnołcl 

dzialalnołcl 
_w 

określonych w pod.tawIe opiekl.zclrowolnejdysponującym leczniczej (Oz.U . Nr ptZapllÓWO
"lawy środI<arrM , o k!óryd1 samodzielnych 112., paz. 854, z 1ecznicz81 p!ZepIsach o p......sach o zak_"" oplol<'mowa wart. 5 ust. 1 zakładach opieki p6b'-Zm.) działałnm dzlalalnoicl zdrowol71ej

pkt 2 IJSIawy .-.; "'=icz8I leczniczej 

Lp 12.4 12..4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13,5 13.6 13.7 

Fonm"" 

~20'O 2642343,71 2344446,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V'Ą'tor'Iarie 201 1 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 

Wy1<.onanie20121) 10347,56 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

Z013 562543,00 473025,00 0,00 0.00 0 ,00 0,00 0.00 0 ,00 0,00 0,00 

Z014 20629,00 0.00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

Z015 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 
ZO,. 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

Z017 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 

Z019 0,00 0 ,00 0,00 0.00 
~---

0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
- -
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• •Dane uzupełniające o długu I jego spłacie 

w tym: 

Spłaty rat 
kapitałowych oraz 

_z Wynik operacjiwykup papierów 
wartośclowydl, o Kwota długu, 

splata zobowiązań """"""" wypłaty z \yIuIu 
nlek8sowych

Wyszczególnienie 
których mowa w pkt którego planowana 'Nydatki zaliczanymi do wpływ8!ąeych na 

spłata dokona się z zmniejszające dług wymagalnych z lat - wymagalnych kwotę długu ( m.in.5.1., wynikające wydatków budżetu pclIlfZ8dn""" In""'" wliczanych w poręczeń I umonenia, różnice
wyłącznie z tytułu nlt w pkt 14.3.3 

państwowy dIug 
gwarancji kursowe)

zobowiązań jut 
zaciągniętych publiczny 

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

Formuła 

WykrInanie 201 O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

WyłIonanie 201 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

~20121) 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 -76950.00 

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 

201a 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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• • 1 Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XXXIX/257111B'rg 
Rady Miejskiej w Malwwie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Wykaz przedsięwzięć do WPF 

kwoty w 
zł 

Jednostka Okres 

L p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacj i 

koordynująca od do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogólem (1.1+1.2+1.3) 

1.a - wydatki bieżące 

1.b - wydatki majątkowa 

Wydatki na programy, projekty lub udania~... z programami '.1.1 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w arł-5 nU plct213 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 .•• o finansach publicznych (DzJI.Nr117. 
poz.12411,z póżn.zm.), z tego: 

1.1 .1 • wydatki bietące 

"Ak/yjw1a kobieta" - Aktywizecja MIEJSKI OŚRODEK 
1.1.1.1 zawodowa kobiet długotrwale POMOCY 2008 2014 

bezrobotnych z miasta Maków SPOŁECZNEJ 

Mazowiecki 

Przeówdz;slanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.1.2 w mie~ie Maków Mazowiecki  URZĄD MIEJSKI 2013 2015 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

Szkola Równych Szans Programy 
ZESPóŁ SZKóŁ Nr 21.1.1.3 Rozwojowe Szkó/- IV edycja bis  2012 2014 

Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiejjakoki usług 
edukacyjnych ~adczonych w systemie 
oświaty 

Szko/a Równych Szans Programy 
ZESPóŁ SZKóŁ NR 11.1.1.4 Rozwojowe Szkó/- IV edycja bis  2012 2014 

Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokHJj jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty

I 1.1.2 - wydatki majątkowe 

Łączne nakłady 
finansowe 

7003463,62 

1 831 279,62 

5172184,00 

",
2_1111,8Z . 

1757479,62 

596849,22 

390230,40 

391 225,0< 

379375,00 

r 593520.001 

Umlt2013 

4585856,32 

648 313,32 

3937543,00 

1'11t 338,32 

618793,32 

130000,00 

60 030,40 

206 347,33 

222 415,59 

562543.001 

Umlt2014 

619702,96 

599 073,96 

20829,00 

m .. 

554 793,96 

130000,00 

247 500,00 

97950,16 

79 343,80 

20 829.0~r 

Limit 2015 Umit2016 Umlt2017 

82700,00 0,00 0,00 

82700,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

12700.00 0.00 0.00 

82700,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

82700,00 0,00 0,00 

0, 00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0.001 0.001 0,001 

Strona IIId: OF7D7040-1 A62-43 1 F-A 764-070028 1 FB620. Podpisany 



• • 2 Strona 

Limit 2018 Limit 2019 
Limit 

zobowiązań 

0,00 0,00 5288 259,28 

0,00 0,00 1 330087,28 

0,00 0,00 3958172,00 

0,00 
-

0,00 1839459,28 

0,00 0,00 1 256 287,28 

0,00 0,00 260 000,00 

0,00 0,001 390230,401 

0,001 0,001 304 297, 491 

u 0,001 0,001 301 759, 391 

0,001 0,001 583172,001 

Id: OF7D704D- I A62-431 F-A 764-070D281 FB62D. Podpisany Strona 12 



• • 3 Strona 

Jednostka Okres 

L.p. Nazwa I cet odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady 
LImit 2013 Umlt2014 Limit 2015 Umlt2016 Limit 2017 

koordynująca od do 
finansowe 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.2.1 w mieście Maków Mazowiecki  URZĄD MIEJSKI 2013 2015 556500,00 556 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przeciwdziałanie wyktuczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazomecld 

Przyśpieszenie wzrostu 
1.1.2.2 konkurencyjności województwa URZĄD MIEJSKI 2009 2014 15540,OC 1905,00 7205,00 0,00 O, OC 0,00 

mazow;eckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opar1&j na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 

Rozwój elektronicznej administracji w 
1.1.2.3 samorządach woje_ URZĄD MIEJSKI 2010 2014 21480,00 4138.00 13424,00 0,00 0,00 0,00 

mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielno$ci potencjału 
województwa 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania ~n. z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00- partnerstwa publlcznoiJrywatnego. z tego: 

1.2.1 • wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pOZO.1a1e (Inne nit wymienIone 4652464,00 3404120,00 44280,00 0.00 0,00 0,00 
w pkt 1.1 i 1.2),z tego 

1.3.1 - wydatki bieiące 73800,00 29520,00 44 280,00 0,00 0,00 0,00 

Opracowanie zmiany planu 
1.3.1.1 zagospodarowania przestrzennego URZĄD MIEJSKI 2013 2014 73800,()( 29 520,00 44280,00 0,00 0,00 0,00 

miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, 
OJ - Opracowanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B. 
DJ 

1.3.2 - wydatki majątkowe 4578664,00 3375000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budowa Zintegrowanego Systemu 
1.3.2.1 Gospodarki Odpadami Komunalnymi d/a URZĄD MIEJSKI 2009 2013 O,OC 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 

gmin regionu ciechanowskiego 

1.3.2.2 
Opracowanie dokumentacji rozbudowy 

URZĄD MIEJSKI 2012 2013 25000,00 20000.00 0,00 0.00 0,00 0.00sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 
od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej -
Opracowanie dokumentacji rozbudowy si 
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Limit 2018 Limit 2019 
Limit 

zobowiązań 

0,00 0,00 556 5(J(J,00 

0,00 0,00 9110,001 

0,00 0,00 ~7 562,001 

0,001~ 0,001 0,001
• 

0,00 0,00 0,001 

0,00 0,00 0,001 
I 

0,00 0,00 

- 3 448 800,00, 
, 

0,00 0,00 73800,00 

0,00 0,00 73800,00 

0,00 0,00 3375000,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 20000,00 

• 
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Jednostka Okres 

L.p. Nazwa I cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady 
Umit2013 limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 

koordynująca od do 
finansowe 

Opracowanie dokumentacji sieci 
1.3.2.3 kanalizacji deszczowej na odcinku od URZĄD MIEJSKI 2012 2013 29 ()(}(),OO 22 ()(}(),OO O,OC 0,00 0,00 0,00 

ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiago 
- Opracowanie dokumentacji sieci 
kanalizacji deszczowej na odcinku od 
ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z 
1.3.2.4 mon/81em separatora w ulicy Sporlowej  URZĄD MIEJSKI 2010 2013 2174664,00 2083000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

etap I 

Rozbi6rlca j budowa budynku 
1.3.2.5 mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27  URZĄD MIEJSKI 2011 2013 2 350 ()(}(),OO l 250 ()(}(),OO 0,00 0,00 0,00 0,00 

etap II Zwiększenie zasobu loka/i 
komunalnych oraz poprawa standardu 
tyca mieszkańców 
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Limit 2018 Limit 2019 Limit 
zobowiązań 

0, 00 0, 00 22000,00 

I 0,00 o,001 2083000,001 


I 0,001 0,001 l 250 000,001 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXIX/257/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 


Z DNIA 30 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 lata 2013-2019 wprowadza się 

następujące zmiany dotyczące 2013 roku: 

. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 93.696,80 zł; 

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44.369 zł; 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.333 zł; 

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 77.500 zł; 

- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 956.876,0 I zł; 

W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚiGW zmniejsza się dług miasta o kwotę 54.450 zł oraz dokonuje 
się zmniejszenia rozchodów z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2015 o kwotę 54.450 zł . 

Id: OF7D704D- JA62-43 JF-A 764-070D28 I FB62D. Podpisany Strona I 



UCHWAŁA NR XXXIX/258120I3 Załącznik Nr ....... 1.t .......... 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM do Protokołu Nr l.XX.l.X .... 

z dnia20.~CI. ..W~:, J 
z dnia 30 gmdnia 2013 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 f ., poz. 
594) oraz art . 21 l, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn o zm.)Rada Miejska 
w Makowic Mazowieckim uchwala, co następuje: 

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

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

l) Dochody w lącznej kwocie 29.462.326.84 zl, z tego: 


a) bieżące w kwocie 28.028.657,84 zł, 


b) majątkowe w kwocie 1.433.669,00 zł. 


• 	 2) Wydatki w łącznej kwocie 31.475.582.85 li z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł , 

b) majątkowe w kwocie 5.994.643 ,00 zł. 

§ 3. I . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 
2.013 .256,0 I zl, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 


- zaciągniętych pożyczek w kwocie I . l 02.780 zł, 


- wolnych środków w kwocie 910.476,01 zł. 


2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.959.656,0 I 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 5.994.643 ,00 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 7. I . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 . 


2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 

M;~h' 
walde~~s~i 

Id: OC60B4CF-79C8-4 171 -8C09-B2CFCOB 133 1 E. Podpi sany 	 SIrona I 

http:31.475.582.85
http:29.462.326.84


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX IX/258/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 13 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOC HODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r. 

• 


• 


Dział Rozdzial § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

700 Gospodarka mieszka niowa 228 1 250,00 41869,00 2323 11 9.00 

70005 Gospodarka grunlami i nieruchomościami 713500,00 - 7 750,00 705750,00 

0470 
Wpływy z opiat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 
i użyt kowanie wieczyste nieruchomości 57000,00 - 5 000,00 52000,00 

0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uży t kowan i a wieczystego 
przys ł ugującego osobom fizycznym w prawo własności 

2000,00 750,00 2750,00 

0770 
Wpłaty z tytu lu odpłatnego nabycia prawa własnośc i oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 60 000,00 - 5 000,00 55000.00 

0920 Pozosta łe odsetki 8500,00 I 500,00 10000,00 

70095 Pozostała dzia ła l ność I 567750,00 49619,00 I 617369,00 

0690 Wpływy z różnych opiat 4000,00 - I 000,00 3000,00 

0920 Pozostale odsetki 3000,00 2000,00 5000,00 

6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 
gmin), powia tów (zw i ązków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z innych żr6del 

650000,00 486 19,00 698619.00 

756 
Dochody od osó b praw nych, od osób fizycznych I od Inn yc h 
jednostek nleposlad ajlłcych osobowości prawn ej oraz wyda tki 
zwilłza ne z Ich poborem 

II 509679,00 - l 023,00 II 508 656,00 

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

2492 098,00 8977,00 2501075,00 

0320 Podatek roJny 398,00 - 19,00 379,00 

0340 Podatek od środków transportowych 43000,00 10746.00 53746,00 

0500 Podatek od czynnośc i cywi lnoprawnych 2000,00 - I 750,00 250,00 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 555400,00 - 10000,00 545400,00 

0490 Wpływy z innych lokalnych opł at pobieranych pr.zezjednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30000,00 - 10000,00 20000,00 

801 Oświ at a I wyc howa nie I 799877,3 1 53 092,00 I 852969,3 1 

80 101 Szkoły podstawowe 3769 1.00 3092,00 40783,00 

0690 Wpływy z różnych opiat 106,00 18,00 124,00 

0750 

Dochody z nujmu i dzierżawy skł adników majątkowych Skarbu 
Państwu. jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 
zaliczanych do seklora finansów publicznych oraz innych umów 
o oodobnvlll charnkter.ze 

23 075.00 3074.00 26149.00 

80 14 8 Stalówki szkolne j przedszkolne 420 153.00 50000.00 470153.00 

0830 Wpływy z usług 420000,00 50000,00 470000.00 

852 Pomoc sl,oleczna 422 1 JJ8.00 - 292,00 4220846,00 
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85202 Domy pomocy społecznej 34782,00 108,00 34890,00 

0920 Pozostale odsetki 0,00 108,00 108,00 

85219 Ośrodki pomoc)' społecznej 234 138,00 - I 300,00 232838,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej I 300,00 - I 300,00 0,00 

85228 Usł ugi opiekuńcze i specja listyczne usługi opiekuńcze 84 500,00 - 2 000,00 82500,00 

0830 Wpływy z usług 9000,00 - 2 000,00 7000,00 

85295 Pozostała działalność 26 1490,00 2900,00 264 390,00 

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w poslaci pieniężnej 0,00 2900,00 2900,00 

853 PozOslale zadania w zakresie polityki spol«znej 104 762,20 II 587,80 11 6350,00 

85395 Pozosta ła dzia łalność 104 762,20 II 587,80 11 6350,00 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków o których mowa w 311 .5 usI. l 
pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków eurooeiskich 

989 12,20 II 587,80 110 500,00 

900 Gospodarka komunalna I ochrona środowlsb 650725,00 9565,00 660290,00 

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12000,00 100,00 12 100,00 

0920 Pozosta łe odsetki 0,00 100,00 100,00 

900 15 Oświ etlenie ulic, placów i dróg 0,00 9465,00 9465,00 

0970 Wpływy z rótnych dochodów 0,00 9465,00 9465,00 

Razem: 29347528,04 114798,80 29462326,84 

• 


• 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX IX/258/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudn ia 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r. 

• 


• 


Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

400 Wytwarzanie I zaopatrywa nit' w energię elektryczną, gaz 
I wodę 250000,00 ·77 500,00 172 500,00 

4000 1 Dostarczanie ciepła 250000,00 .77500,00 172 500,00 

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budże towych 250000,00 ·77500,00 172 500,00 

710 Dzial.tRośł usługowa 60 500,00 600,00 61 100,00 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000,00 600,00 30600,00 

4300 Zakup usług pozosta łych 30000,00 600,00 30600,00 

750 Administracja publiczna 3013772,00 - 53 000,00 2960 772,00 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach pow iatu) III 100,00 0,00 II I 100,00 

3030 Róf.ne wydatki na rzecz osób fizycznych 105000,00 • I 000,00 104 000,00 

4300 Zakup usług pozostałych I 500,00 1 000,00 2500,00 

75023 U~y gmin (mias I i miast na prawach powiatu) 2724697,00 ·53000,00 267 1 697,00 

42 10 Zak up materiałów i wyposażenia 2 15000,00 ·30000,00 185000,00 

46 10 Koszty pos t ępowania sądowego j prokuratorskiego 28000,00 ·23000,00 5000.00 

757 Obsługa długu publiczn ego 279021,00 - 42 388,00 236633,00 

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i potyczek 
jednostek samorządu terytorialn ego 

237388,00 . 42 388,00 195000,00 

8 11 0 
Odsetk i od samorządowych papierów wartośc i owych lu b 
zaciągn iętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 
kredytów i potyczek 

237388,00 · 42 388,00 195000,00 

80 1 Oświata I wychowanie 12063990,32 167341 ,00 1223 1331 ,32 

80 10 1 Szkoły podstawowe 4 544992.00 49 300,00 4594292,00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2985385,00 29000,00 3014385,00 

4 11 0 Skł adki na ubezpieczenia społeczne 545328,00 19500,00 564 828,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 70200,00 800,00 71 000,00 

80103 Oddzia ł y przedszko ln e w szkołach podstawowych 137750,00 . 148,00 137602,00 

3020 Wydatki osobowe niczaliczone do wynagrodzeń 470.00 - 148,00 322.00 

80 104 Przedszkola 2775726,00 20 100.00 2795826,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni ków I 623 775.00 12000,00 t 635 775,00 

4 11 0 Składk i na ubczpicc7.c nia spoteczne 295 180,00 8 100,00 303280,00 

80 110 Gimnazja 2 769 738,00 35500,00 2 805 238,00 
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4010 Wynagrod zenia osobowe pracowników I 910300,00 19000,00 I 929300,00 

4110 Sk ładki na ubezpieczenia spo ł eczne 35 1 925 ,00 16500,00 368 425,00 

801 14 Zespoly obsług i ekonomiczno-administracyjnej szkól 353097,00 0,00 353097,00 

4010 Wynagrod zen ia osobowe pracowników 240373,00 - 300,00 240073,00 

4110 Skł adki na ubezpieczenia społeczne 46085,00 300,00 46385,00 

80 148 Stolówki szkolne i przedszkolne 687292,00 51 548,00 738840,00 

3020 Wydatki OSQbowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 10,00 - 352,00 1658,00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 1 450,00 700,00 192 150,00 

4J 10 Składki na ubezpieczenia społ eczne 34980,00 I 200,00 36 180,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposafenia 60653,00 6600,00 67253,00 

4220 Zakup ś rodków tywności 330000,00 43400,00 373400,00 

80195 Powstała dzia łalność 762498,32 11 04 1,00 773539,32 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socja lnych 97455,00 1104 1,00 108496,00 

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

85 154 Przeciwdzia łanie alkoholizmowi 233 000,00 0,00 233000,00 

2710 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych z.,dań bieżących 

6 000,00 - I 000,00 5000,00 

4300 Zaku p usług pozoslałych 92 156,00 I 000,00 93 156,00 

852 Pomoc społ«zna 5 477 058,00 -7669,00 5469389,00 

852 19 Ośrodki pomocy społecznej 664 430,00 - 7 669,00 656761,00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452507,00 - 8 500,00 444007,00 

4 11 0 Składki na ubezpieczenia społ eczne 79933,00 - 769,00 79 164,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275 14,00 1 600,00 29114,00 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społcunej 11 6350,00 0,00 116 350,00 

85395 Pozostała dzia l alność 11 6350,00 0.00 11 6350,00 

4017 Wynagrodzen ia osobowe pracowników 27342,69 0,Q2 27342,7 1 

40 19 Wynagrodzen ia osobowe pracown ików 1447,57 - 0,02 I 447,55 

41 17 Skł adk i na ubezpieczenia spoleczne 4693,98 0,50 4694,48 

4 11 9 Składk i na ubezpieczen ia spoleczne 249,03 - 0,50 248,53 

4127 Składki na Fundusz Pracy 468, 19 0,03 468,22 

4 129 Składki na Fundusz Pracy 24,82 -om 24,79 

4307 Zak up uslug pozostał ych 6302 1,08 0,0 1 6302 1.09 

4309 Zakup usług pozostałych 3 336,42 -0,0 1 3 336,4 1 

854 Ed ukacyjna opieka wychowa wcza 49770 1,00 1500,00 499201,00 

8540 1 Św ietlice szkolne 222867,00 I 500,00 224367,00 
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4 11 0 Składk i na ubezpieczenia społeczne 28 628,00 I 500,00 30 128,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I 14 1 383,00 - 36 318,00 I 105 065,00 

90019 
Wpływy i wydatki związane z gromadzen iem środków z opla! 
i kar za korzystanie ze środowiska 62000,00 - 20 000,00 42000,00 

42 10 Zakup materia łów i wyposażen i a 5000,00 - 5 000,00 0,00 

4300 Zakup usług pozosta łych 15000,00 - 15000,00 0,00 

90095 Pozosta ł a dzia ła l ność 196706,00 - 163 18,00 180388,00 

2900 
Wpł aty gmin i powiatów na rzecz inn ych jednostek samorz.1du 
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 
dofi nansowanie zadań bieżących 

21 758,00 - 163 18,00 5440,00 

Ra zem: 31523016,85 31 475 582,85 

• 


• 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/258/20 13 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 gnldnia 2013 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r. 

• 


Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

J 2 ) 4 

Przychody ogólem: 5959656,01 

I. Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 956876,01 

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

951 100 000,00 

3. 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

952 4902780,00 

Rozchody ogólem: 3946400,00 

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

• 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX IX/258/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 gmdnia 20 i3 r. 

ZA DA NIA INWESTYCYJNE W 2013 r. 

Dział Rozdział § Treśt Przed zml anil Zmiana Po zmianie 

ISO Przelwórstwo pr.temyslowe 1 905,00 0,00 1 905,00 

150 11 Rozwój przeds i ębiorczości 1 905.00 0.00 1 905,00 

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

1 905.00 0,00 1 905,00 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnośc i województwa 
mazowieckiego, przez budowanie społ eczeństwa infonnacyjncgo 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzen ie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu 

1 905,00 0,00 1 905,00 

400 Wylwarzanle I zaopatrywanie w energię elektryczną. gaz I wodę 250000,00 ·77500,00 ) 72 500,00 

4000 1 Doslarczanie c iepła 250000,00 - 77 500,00 172 500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 250000,00 - 77 500,00 172 500,00 

Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na cxlcinku cxI ul. Gen. 
Puł askiego do ul. St. Moniuszki 250000,00 - 77 500,00 172 500,00 

600 Tra nsport I hłC1.nośt 3466 500,00 0,00 3466 500,00 

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

6050 Wyda tki inwes tycyjne jednostek budżetowych 3466500,00 0,00 3466500,00 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100 000,00 0,00 100000,00 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 
sponowej - ela p I 

2083000,00 0,00 2083000,00 

Przebudowa uli c na Os. Grzanka wraz z montażem sepanaora w ulicy 
Sponowcj . etap II - ulica WicrLbowa 230000,00 0,00 230000,00 

Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka l, część ul. 
Jagiełły i ul. Chrobrego 662000,00 0,00 662000,00 

Wykonanie nawicrzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Buźniczna, 
Kanalowa i Zie lony Rynek 264 500,00 0,00 264 500,00 

Wykonanie nawierzchn i ulicy Jaśmi nowej 127000,00 0,00 127000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 265300,00 0,00 1 265300,00 

70095 Pozosta la działa l ność 1 265300,00 0,00 1 265300,00 

6050 Wyda tki inwestycyj ne jednostek budżetowych 1 265300.00 0,00 1 265300,00 

Rozbiórka i budowa. budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 
ela p II 1 250000,00 0,00 1 250000,00 

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. 
Mick iewicza 33 15300.00 0,00 15300,00 

720 Inrormatyka 556500,00 0,00 556500,00 

72095 Pozostnla działalność 556500,00 0,00 556500,00 

6067 Wydatki na 7..akupy inwestycyj ne jednostek budżetowych 473025.00 0,00 473025.00 

• 
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 

473025,00 0,00 473 025,00 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud~etowych 83 475 ,00 0,00 83475,00 

Przeciwdzia łanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 

83475,00 0.00 83475,00 

750 Adm in istracja publiczna 25 138,00 0,00 25 138,00 

75023 Urze;dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 21 000,00 0,00 2 1 000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budtelowych 2 1 000,00 0,00 2 1 000,00 

Zakup kserokopiarki 5000,00 0,00 5000,00 

Zakup sprzętu k.omputerowego 16000,00 0,00 16000,00 

75095 Pozostała działalność 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 jednostkam i samorządu terytorialnego 

4138.00 0,00 4 138,00 

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzie l ności 
potencjału województwa 

4 138,00 0,00 4 138,00 

801 Oświata ł wychowanie S9300,OO 0,00 59 J OO,OO 

80101 Szkoły podstawowe 59300,00 0,00 59300,00 

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 59300,00 0,00 59300,00 

Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS 
Nr 1 

59300,00 0,00 59300,00 

900 Gospodarka komunalna I ochrona środowiska 65000,00 0,00 6S 000,00 

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 23000,00 0,00 23000,00 

6050 Wydatki in westycyjne jednostek budżetowych 23000,00 0,00 23000,00 

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Jaśminowej 23000,00 0,00 23000,00 

900 19 
Wpływy i wydatk i związane z gromadzcniem środków z opiat i kar za 
korzystanie ze ś rodowiska 42000,00 0,00 42000,00 

6050 Wydatki inwes tycyjne jednostek budżetowych 42000,00 0,00 42000,00 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacj i deszczowej 
na odcinku od uli cy Kana lowei do ulicy Koleiowej 20000,00 0,00 20000,00 

Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcin ku 
od ulicy Kościelne i do ulicy Gen. Pu l askie~o 

22000,00 0,00 22 000,00 

921 Ku ltura I oc hrona dziedziciwa narodowego 9500,00 0,00 9500,00 

92 109 Domy i ośrodk i kultury, św ietlice i kluby 9500,00 0,00 9500,00 

6220 
Dotacje celowe z budżetu na fina nsowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora finansów publicznych 

9500,00 0,00 9500.00 

Dotacja celowa - Doposażenie pracown i instruktorskich w Miejskim 
Domu Kultury 9500,00 0,00 9500,00 

926 Kultura nzyczna 373000,00 0,00 373 000,00 

92601 Obiekty sport owe 37J 000,00 0,00 373000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych J7J 000.00 0,00 373000,00 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 3D 000.00 0,00 373000,00 
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Razem 6072 143,00 -77 500,00 5994643,00 

• 


• 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIXJ258/20 ł 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 13 r. 

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

• 


• 


Kwota dotacji 
Iw zll 

Dzial Rozdział Trcść 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

I 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finansów publicznych 743000 62503 

150 1501 1 Samorząd Województwa Mazowieckiego 1905 

750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 4138 

851 85 154 Powiat Makowski 5000 

921 92109 Mieiski Dom Kultury 375000 51460 

921 92116 Mi eiska Bibliotek Publiczna 368000 

Jednostki nie naletące do sektora fin ansów publicznych O 105466 

754 75412 Utrzyman ie gotowości bojowej OSP 966 

851 85 154 
Realizacja programu profil aktyki 

10000 

antyalkoholowei 

921 92105 Działalność kultura lna 9000 

926 92605 Uoowszechnianie kultury fizvcznei i ~rtu 85500 

OGÓLEM: 743000 167969 
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Uzasadnienie 

DO UCHWALY NR XXXIX/258/20\3 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 30 GRUDNIA 20\3 r. 


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

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok 
w następujących pozycjach: 

Dochody: 

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów do wysokości przewidywanego wykonania w roku 2013, 
zgodnie z załącznikiem Nr I. W wyniku dokonanych zmian planowane dochody Miasta na 2013 rok wynoszą 
29.462.326,84 zł. 

Wydatki: 

Zmniejsza się wydatki o kwotę 47.434 zł do wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku, w tym 
zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 77.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4. 

• Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 31.475.582,85 zł, w tym: 

o bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł, 

o majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł. 

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 2.013.256,0 I zł. 

BUR MIASTA 

mgr llllSZ Ja/lkowski 

• 
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~EGIONAlNA IZBA OBRACHUNKOWA Załącznik Nr ...A~............... 

w Warszawie \I 

lESPÓllAM IEJS COWY WOSTROŁĘCE Uchwała Nr OS.51 0.2013 do Protokołu Nr .:xXX.lo..... 
c17·41 0 Ostrołeka , ul. Mic\c.iewicz_ ~. J z dnia ?O..~C':-.. Wj1~ J 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 4 grudnia 2013 roku 

w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014 - 2019. 

• 

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pażdziernika 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j . Dz. U. z 2012 r. , poz.1113) oraz 
art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., 
poz. 885 z późn o zm.), 

Skład Orzekający w składzie : 
Przewodniczący - Henryk Kiereś, 


Członkowie - Bożena Gawrychowska, . 

- Elżbieta Dorota Głażewska, 


uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wydaje pozytywną Opinię do przedłożonego przez Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki projektu uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014 - 2019. 

• 

§ 2 . 


Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie , w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 15 listopada 2013 roku wpłynął do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej przedstawiony przez 

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekt uchwały Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2014- 2019. 

Analizując wskazany projekt stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 

ust. 1-3 ww. ustawy o finansach publicznych. 



Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ww. ustawy o finansach publicznych, 

dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego 

prognozą kwoty długu . 

W omawianym projekcie przewidziano upowaznlenia dla Burmistrza nie 

wykraczające poza zakres określony wart. 228 ww. ustawy o finansach publicznych. 

Wartości przyjęte na 2014r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w 

przedłożonym przez Burmistrza projekcie budżetu Miasta na 2014r. są zgodne, a 

więc w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2014r. zgodnie z 

przedłożonym i projektami , zostanie spełniony warunek określony art. 229 ww. ustawy 

o finansach publicznych. 

Wykazane w projekcie kwoty prognozowanych na 2014 rok i lata następne wydatków 

bieżących nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co wskazuje na 

to, że opracowując projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brano 

pod uwagę to, że zgodnie z art. 242 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, nie 

można uchwa l ić budżetu , w którym relacja ta byłaby inna. 

Z przedłożonego projektu wynika , że opracowując ten projekt brano pod uwagę 

również dyspozycję zawartą wart. 243 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych, 

ponieważ w roku 2014 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym 

przepisem. 

Mając powyższe na uwadze, a także m.in. zamieszczone w projekcie objaśnienia 

przyjętych wartości , Skład Orzekający nie znalazł podstaw do zakwestionowania 

realistycznośc i projektu wieloletniej prognozy finansowej i dlatego też zajął w swojej 

opinii pozytywne stanowisko. 

Przewodniczący Składu Orzekającego : 
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REGIONALNA 	 IZBA OBRACHUNKOWA uaJączruk j'; r ... ...A..?.. ........... 

w WarszawIe 

do Protokołu Nr X>'::t..UC.ZESPÓl ZAMIEJSCOWY WOSTROlĘCE 
Q7.410 Ostrołęka, ul. Mickiewicza 1(' Uchwała Nr Os.511.2013 z dnia ;Q'3~Q. ....;(O;1~v 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie 

z dnia 4 grudnia 2013 roku 

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków 

Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok 

oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie . 

Skład Orzekający w składzie : 
Przewodniczący - Henryk Kiereś, 
Członkowie - Bożena Gawrychowska, 

• 	 - Elżbieta Dorota Głażewska, 

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (t.j . Dz. U. z 2012 r. , poz. 1113) oraz art. 246 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn o 

zm.) uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wydaje pozytywną Opinię z uwagami o przedłożonym przez Burmistrza Miasta 

Maków Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 

2014 rok . 

• 	 § 2. 

Wydaje 	pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w 

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki projekcie uchwały 

budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014r. 

§ 3. 

Od niniejszej uchwały służy odwołan ie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie, w terminie 14 dni od dn ia jej doręczenia . 

http:X>'::t..UC


Uzasadnienie 


W dniu 15 listopada 2013r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie zarządzenie Nr 289/2013 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 

14 listopada 2013r. w sprawie projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok Miasta 

Maków Mazowiecki, przy którym Burmistrz przedłożył projekt uchwały budżetowej 

Miasta Maków Mazowiecki na 2014r. wraz z uzasadnieniem. 

i. 

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta został 

sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje: 

1) dochody - 27.154.732,96 zł, w tym: bieżące - 27.092.732,96 zł, majątkowe 

62 .000,00 zł, 

2) 	wydatki - 27.861 .132,96 zł, w tym: bieżące - 24.874.102,96 zł, majątkowe 

2.987.030,00 zł. 

Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, a podstawowe wartości 


przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami określonymi w 


przedłożonym przez Burmistrza projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 


finansowej. 


Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in. : 


- źródło pokrycia deficytu, 


- przychody i rozchody budżetu Miasta, 


- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakręsu administracji rządowej i 


innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Miejskim 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

- dotacje udzielane z budżetu Miasta, 


- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, 


- rezerwy, 


- upoważnienia dla Burmistrza. 


W 	świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej 

spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ww. ustawy o finansach 
publicznych. 
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Analizując przedłożony projekt uchwały budżetowej, Skład Orzekający stwierdził 

jednak, że zawiera on pewne uchybienia i w związku z tym zauważa , co następuje : 

1. 	 W § 2 ust. 4 projektu uchwały budżetowej zawyżono limity zobowiązań z tytułu 

zaciąganych pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 

prawdopodobnie z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów 

i pożyczek z lat ubiegłych . Suma tych limitów odpowiada bowiem kwocie 

przychodów ustalonych w § 2 ust. 2 projektu uchwały budżetowej, tj . kwocie 

2.110.000 zł, a według załącznika Nr 3 do tego projektu na kwotę 

przewidywanych przychodów składają się : przychody w kwocie 660.000 zł ze 

spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz 

przychody tylko w kwocie 1.450.000 zł z tytułu pożyczek i kredytów 

zaciąganych na rynku krajowym. 

• 2. 	 Rezerwa celowa na wydatki na zadania własne z zakresu zarządzania 
kryzysowego została ustalona w projekcie uchwały budżetowej w kwocie 

stanowiącej mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę 

długu , a zgodnie z obowiązującymi przepisami powinna być ustalona w 

wysokości nie mniejszej niż 0,5 % tych wydatków. 

II. 

Przedstawiony w projekcie budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok deficyt 
wynosi 706.400 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z pożyczek , co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o 
finansach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie . 

Przewodniczący Składu Orzekającego: 

./ T . • _. _ .1 
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UCHWAŁA NR XXXIX/259/2013 Załącznik Nr ..... ./~.....•......•• 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

do Protokołu Nr .».y' .I.~.... 
z dnia jD.&~~..'~O;1~z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 
na lata 2014-2019 

Na podstawie art. 226, art . 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 r. o finan sach 
publicznych (Dz. U. z 20 13 r. , poz. 885 z późno zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 10 
stycznia 201 3 r. w sprawie wieloletniej prognozy fi nansowej jednostki samorządu terytor ia lnego (Dz. U. z 20 13 r. , 
poz. 86), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala , co następuje: 

§ l. l. Ustala s i ę Wie l oletnią Prognozę Fi nansową Miasta Maków Mazowiecki na lata 20 14-20 19, zgodnie 
z załącznikiem Nr l. 

2. Ustala s i ę wykaz planowanych real izowanych przedsięwzięć zgod ni e z za lącznikiem Nr 2. 

3. Dołącza się obj aśnienia przyjętych wartośc i do Wie loletniej Prognozy Finansowej. 

§ 2. Upoważn ia się Burmistrza Miasta do zac i ągania zobow i ązai\: 

• 1) związanych z real i zacją zamieszczonych w prognozie przeds i ęwzięć, 
2) z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach nas tępnych j est niezbędna do zapewnienia 

ciąglośc i dzialaniajednostki i z których wynikające platnośc i wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 3. Upoważnia s i ę Burmistrza Miasta do przekazania kierowni kom jednostek organizacyjnych miasta 
uprawnień do zac iągania zobow iązań, o których mowa w § 2. 

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza s i ę Burm ist rzowi Miasta. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV11l83/20 l 2 Rady Miejskiej w Makowie Mazow ieck im z dnia 29 grudnia 
20 12 r. w sprawie Wie loletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-20 19 (z późno zm.). 

§ 6. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem l stycznia 20 14 r. 

Przewod ni czący Rady 
Miejsk ie 

Wald 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/259/2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r , 

• 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Wyszczeg61nienie Dochody ogółem 

z lego: 

Dochody bieżące 

w tym: 

Dochody 
majątkowe 

w tym: 

dochody l tytułu 

udziału we 
wp/yNach z podatku 

dochOdowego od 
osób fizycznych 

dochody z tytułu 
udziału we 

wpływad'l z podatku 
dochodowego od 
osób prawnych 

podatki i opłaty 

w tym: 

z subwencji 
ogólnej 

z tytułu dotacji i 
środków 

pn:eznaczonych 
na cele bieżące 

ze sprzedaży 
majątku 

z tytułu dotacji 
oraz środków 

przeznaczonych 
na inwestycje 

z podatku od 
nieruchomości 

Lp 1 1,1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3 .1 1.1..4 1 .1.5 1,2 1.2.1 1.2.2 

Formuła [1 .1]+{1.2 ] 

Wyt\onanie 201 1 25663364,11 25192416,09 5961 432,00 151905,73 5257987,9 1 3390 601 ,36 6976064,00 4 517 138,48 470948,02 111 779,85 344 499,99 

~i e2012 27645944,38 25 794 281 ,36 5734 939 ,00 275215,04 5362545,38 3443015,39 72251 43,00 4 617 193,05 1 851663,02 1 008633,55 787197,12 

Plan 3 kw. 2013 28765929,03 27 268 629,03 6151351 ,00 220000,00 6031 469,00 3830 000,00 7489734,00 4928497 ,03 1 497 300,00 110000,00 1 327300,00 

'Nykonanie 2013 1) 29 462 326,84 28 028 657,84 5871 351,00 220 000,00 6007000,00 3970000,00 7512388,00 5501 027,00 1433669,00 SS 000,00 1375919,00 

2014 27154732,96 27092732,96 6237698,00 220000,00 6 281950,00 3920000,00 7807 157,00 4251 794,96 62000,00 60 000,00 0,00 

2015 27761 068,00 27 697 828,00 6362452,00 224400,00 6407589,00 3998 4 00,00 7963300,00 4336831,00 63240,00 60000,00 0,00 

201' 28251 784,00 28187 279,00 6489701 ,00 228888,00 6 535740,00 4078368,00 8122566,00 4 423567,00 64 505,00 50000,00 0,00 

2017 28756 820,00 28751 025,00 6619495,00 233466,00 6666 455,00 4 159935,00 8285017,00 4 512038,00 5795,00 0,00 0,00 

2016 29044988,00 29038535,00 6685689,00 235800,00 6733120,00 4 201 534,00 6367668,00 4557 159,00 6453,00 0,00 0,00 

2019 29 336 038,00 29326921,00 6 752546,00 2381SS,OO 6800451,00 4 243 550,00 8 451 546,00 4602731 ,00 7117 ,00 0,00 0,00 
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z tego: 

w tym: 

w tym: w tym: 
OWIJ'aflCłe I JI(IfłCUtIie !>II spIat. P"'!eję!ycf\ 
~~~, ~"'sa~ 
""'IOWspl:my :~ puł:llcznogo ulr.1ad.. ~ 

VVyszczeg61nienie Wydatki ogółem określonyd'l w ar\. 24J ust. 3 - odsetki i dyskonto Wynik bUd,tetu 
Wydatki bie.tące z tytułu poręczeń i pk! 2 lISI.awy z 0nIa 21 prz.WI~OI\ll wydatki na obsługę ,*reślone w art 243 Wydatki majątkowe 

gwaranqi 
llerpog 2009 r. o fftansach :asadact> oknłlaRyd'l w 

długupublic:zn)dl (O:. u . PoW 1!;7, ptt<:piNcn o dtilo/e1nośd USt. 1 ustawy lub 
poz. 1240. ' pótn . zm.) lutt \ecVlle:r;ej,wW)''''''''kiw art 169 USt. 1 ufp Z 

&I1..HIII ...... )pIII2~_ z )aIdej nie podIeg'i' 
0r'U 3O~.....:.. 200S r. (I .sIiII__.... dCl~' 2005 r. 
finansacll ~ydI (Oz. lluQtel.. INItlstwI) 

u. Nl249, ~ 2100l. Z 
PIUn. tm.) 

Lp 2 2' 2.1,1 2.1.1.1 2.1 ,2 2,1,3 2.1.3.1 2.2 3 

Formula (2.1J + [2.21 11H2j 

Wykonanie 201 1 24 053 060,88 22319051,04 0.00 0.00 0.00 409902,32 409902,32 1 734 009,84 1610303,23 

Wy1<.onanie 2012 26039230,88 23 152 895,20 0,00 0.00 0 ,00 359639,75 359639,75 2888 335,68 1606713,50 

Plan 3 kw, 2013 31816691,84 25 437 660,84 41 633,00 0,00 0.00 447 388,00 44 7388,00 6379031 ,00 -3050762,81 

Wykonanie 2013 l ) 31 475582,85 25 480 939,85 41 633,00 0.00 0.00 195000,00 195000,00 5994 643,00 -2013256,01 

20,. 28031 132,96 24644102,96 41 633,00 0.00 0.00 372600,00 372 600,00 3387030,00 -876400,00 

201S 26454 318,00 24757844,00 41 633,00 0,00 0.00 300500,00 300500,00 1 696 474,00 1 306 750,00 

20" 26936959,00 25374072,00 41633,00 0.00 0.00 211 940,00 211940,00 1 562887 ,00 1 31 4 825,00 

20" 27460895,00 25627813,00 41 633,00 0.00 0.00 148450,00 148 450,00 1 833082,00 1295925,00 

20" 27781 325,00 25884091,00 41633,00 0 ,00 0.00 85900,00 85900,00 1897234,00 1263663,00 

2019 28611 121,00 26 142932.00 41633,00 0,00 0,00 24570,00 24570,00 2 468189,00 724917,00 
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Wyszczególnienie P<ZYChodY 
budżetu 

zlega: 

NaClwy1ka 
budżetowa z lat 

ubiegłych 

w tym: 

Wolne środki , o 
których mowa w 
art. 217 usl 2 pkt 

6 ustawy 

w tym: 

K<edyty, 
pożyczki, emisja 

papierów 
wa rtościowych 

w tym: 

Inne paydlody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu 

w tym: 

na pokrycie 
deficytu budżelJJ 

na pokrycie 
deficytu budżetu 

na pokrycie 
dencytu budżetu 

na pokrycie 
deficytu budżetu 

Lp 4 4 ,1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4 .4 4.4.1 

Formuła 
[4.1/ " [4.2/ .. [4 3/ 

.. [4.41 

Wykonanie 2011 1 036788,87 0,00 0,00 847788,87 0,00 189000,00 0,00 0,00 0 ,00 

WykonatVe 2012 1 378667,30 0,00 0,00 968167,30 0 ,00 410500,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2013 5364 662,81 0,00 0,00 786882,81 786882,81 4302780,00 2263880,00 275000,00 0,00 

Wykooanle20131) 5959656,01 0,00 0,00 956 876,01 910476,01 4 902780,00 l 102 780,00 100 000,00 0,00 

2014 2200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l 900000,00 876400,00 300 000,00 0,00 

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

2016 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

2017 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 

2018 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 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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.... ... .. 

z tego: w tym: Kwota 

w tym: w tym: 
zobowiązań 

Wskaźnik Wskaźnik wynikających z 
~ kwoI. ~#IIC'/UI w tym: lą<=a""". zadłużenia do zadłużenia do przejęcia przez 

na dany rok ~~efl w,iączeńz dochodów docł>odów jednostkę 
Spłaty rat okreilon'fdl w. al\. l·ł3 ..SI. l ogr.tniczeńtlvgu

pI<Ill/St8Wy (IuIl iIIt. 161/ ust. 3 '"""" ogółem ogółem, o samorządu 

RozChody kapita!Qo.o,ych llIa: 1 "rp z 200S r.). arI . 121. 
prxyp;tdają:cyd'I na Inne rozchody 

okI'eś!onyd1 'Ił art. kwota .....,.tączeń z określony wart kt6rym mowa w terytorialnego 
Wyszczególnienie kredytów i ~ l dN 27 slefpni. 200t Kwota długu 170 ust 3 ufp 2 

budżetu r. _ Przopisy ~~ dany rok kwot niezwiązane ze 2005 r. oraz w arl ograniczeń długu 170 ulp z 2005 art 170 ufp z zobOWiązań po 
pożyczek oraz w...., <> Iln.,.,s.ch wyłączeń 

spłatą długu 36 U5tawyO określonych wart. r .. bez 2005 r., po likwidowanych i 
wykup papierów ~yd'I (Oz. U. Nr tS]. okreł lonycł1 w art. zmianie n lekl6rych 170 ust 3 ufp Z uwzg lędniania uwzględnieniu przekształcanych 
wartościowych 

po..L 1241, l p6tn . zm.) O<U 243 usl. 3 pkt'
ar\. 38 ""....,. :r. dm. 1 gruCnIe ustawy lub art. 169 

ustaw w związku z 2005 r. wyłączeń w,iączeń jednostkach 
2012 r. <>.tmIoonle niektOfydl realizacją ustawy zaliczanych do 
ustaw w~ z ł'nlir~ ust. 3 pkt. 1 u1p Z budze!CM'8J określonych w określonych w 

usla...y bWtelowej (OLu. po.t 2005 , . pkt6. 1. pkt 6.1. sektora finanSÓW 
1450) publicznych 

lo 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6.1.1 6.2 6.3 7 

Formuła 1511 +(5.21 (6)1[1 ([6H6.1)1[IJ 

Wykonanie 201 1 1 678924,80 1678924,80 0,00 0,00 0.00 7 134 387,00 0,00 0,00 27,80% 27 ,80% 0,00 

Wykonanie 2012 1 778593.60 1 n8 593,60 0,00 0,00 0,00 5650 250,00 0,00 0,00 20,44% 20,44% O,Ot) 

PI80 3 kw. 2013 2313900,00 2313900,00 0,00 0,00 0,00 7639130,00 0,00 0,00 26,56% 26,56% 0,00 

Wy\<onanie 2013 l) 3946400,00 3946400,00 0,00 0,00 0,00 6529680,00 0,00 0,00 22,16% 22,16% 0,00 

2014 1 323600,00 1 323600,00 0,00 0,00 0,00 7106080,00 0,00 0,00 26.17% 26,17% O,OC 

2015 1 606750,00 1 606750,00 0,00 0,00 0,00 5499330.00 0,00 0,00 19.81% 19,81% O,OC 

2016 1 614825.00 1 61 4 825,00 0.00 0.00 0,00 3884 505,00 0,00 0,00 13.75% 13,75% O,OC 

2017 l 595925.00 1 595925,00 0.00 0,00 0,00 2288580,00 0,00 0,00 7,96% 7,96% O,OC 

201e l 563663 ,00 1 563663,00 0,00 0,00 0,00 724917,00 0,00 0,00 2,50% 2,50% O,OC 

2019 724917.00 724 917 ,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00% 0,00% O,OC 
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---- ---

Wskaźnik spłaty ;--~RNqa~""""""bI~ O 
1d6NI_ ... arl.2ł2~I 

w.ka1nlk "'.......

....... 1IiI wsbbll
WsUźnik 
-"~opIanowanejlącznej ~~J~. ~~ ~wUl20&3 l';;;;;.ń'.;~ ~;-1rt.2U ~;~planowanej I~ I woli.

kwotysplaty l~. Oli6nl ~~ I(ooota~ ~~~ d IWy. Pll w-.t.2łS..-..y.po """'•.PG. .~.kwoty spłaty -_ ..-",..,. 2<13_ 1 ~_'_7 ~ ~ .0 __... ~ ~ ~ ._......-~._ 
zOOOWll\Zilń. o zobowi • o U'IUw)I dO łlOCtlOdów 1-...l4Dłl. o 1d00llj moo... ~"""!I" przez _ w Ul 2.1 .... 1 ~.... oktdlorlydl eń ~ ~~ lOboori~!llWI41ku 

kt6fej mowa wart. OQ6Ittn.ber w Ul 2. 1ust. I --..y do ;.cno~ I.t~ ~60 óod'lo06w .. 81\. XI ~t"" ::!::XlU5I.IWJI .w. ~~pn:ez wp6II 1 0000 ,,",u. . ....,.,..... ~ kt6taj mowa w 8ft. 
0169 ust. l ufpz ~---- doct'Iod~ogOIMI. ~1 'ef)'I~ ~. po 1;1\ICI1Ik2012r. o 1;1\OOIIb2012r. . ~~ ~q~Wyszczególnienie I R6tnbmiotdzy ~"'I*U. I . i 169 ust 1 ufpz 

2005r. óo l..-l.,....~ ~nionIro~ ptZY1NOo;~ÓO uwzeIodlllolllu vn""'ł\IeklIlrydI UfIionIeIliel<l6rydl l..."orWnegoonu:po ~o~poaocnoaamIlM~ . ..ol... ~0Iu'ełI0M 2005 r. do Ocdlod6wog6lem ~0MCI0pr:r.81 ~u~on. ~JW oHllymrolo.u ~0~~1u.o ull .... w~l _wrwi~ l ~ ~fIIuwyQatI<amI~1 ... t*l4 .! • • ~ c\od'IOdOwogćłem. . ' jedI!o.llę.......,.,,..su pn:e.z: ~ saonot:t""" 1>u4t~ WIfIÓl""'CllI"""ll. pnIU fU&.<I4IIUltowy 1Ul1uq'. ustMoty ~~ wyłItC:lM~.,..:tI

~(S1) o bez uwzol4Ó'lienia po uwzględnieniu .el)'lońalnego 1bel; tarylortoInego. po POdIeg~ dOIIctenil> jl(llIOSIq I.trnorl.,U OUdlł'1oweJ, ~ DUd1.e:towej oI:IIic:zI:II>V w pici S.I . I .. .. PI 5.1.1 ••wyI~czeń ~.a""" ~~eń 1~lelart.2" '..,.O!IaInegoorazpo woperduoplonl w oparOuo'wyk_ OCIIczoMgowClC*du ~w.rdW)'!:!oUd <*tUloM w $I ~'1czeń pnypadającycn na -,.IItc.<- ~cyQI N d..., n;Il U5towy ~ kWaIUIL\w "*" "*"~~ ~ lobo plIn l o W)'IcoMM!HU2 1.2. w.tlonych w pkt 

da'1yrok pn)1*l~IIo ~wpli:lSll ~_ popn-wJ_OIDOrH rokllUllal-r poptUoCI~'" popr:t~!.~ _'51.1. określorryd'l w plo 40ny ... otrdIony(:fI w bWl.-, ~ 
5.1.1. pklSl . l . 

9_18_1 8_2 92 9.3 9,4 9.5 9.6 9.7 9.7.1 9.8 9.8 .1 Lp 
(12.1 .' ]· [2.1.1.1J . (12. , q · [2.U.1J. (I2.II[.(2.1.3II·{5.1] ·[1 . '[ . ~ . 'I . lł.2J ' ~,' .II · R. l.l.1] · rs.ll · 1P-1. 'H:t.U.1H51H1~ I ~ltr1edlFormuła [1.1 ] - [2. '1 15·1.1]·12-1.1.1] )'1'1 [5.111/{11 IS. I .1J . [2.1.1 .111/(1) rs.1.I)ł2'"M'1 poprtKlrlld! lU 11.111.1 1 [9.6]· [9.7 1J(l.1] · (2.,.2] [5.II)/IIJ 

,je 2011 8.1 4% 2873365,05 3721 153.92 8.14'* 8,14% 8.14% 0,00 8.14-'" TAK 

,je 2012 7,73%2641386,16 3609553.46 7.73% 7,73% 7.73% 0,00 7,73% 0,00% 0,00% TAK TAK 

Pian 3 kw 2013 1 830968.19 2617851,00 9.74% 9,74,* 9,74% 9,74% 0.00 9,74% 0,00% 0,00% TAK TAK 

)tI8tIie2013 1) 3504594,00 2547717,99 14.20% 14,20,* 14,20% 14,20% 0.00 14,20% 0,00% 0.00% TAK TAK 

2 448630,00 2448630.00 6 ,40% 6.40%1 6.40% 0,00 6.40'''' 10,53%1 l1 ,22"~_ TAK TAK20" 
2015 2939984 ,00 2939984.00 7,02% 7,02%1 7.02% 0.00 7.02% 9,73%1 10,'2"kl TAK TAK 

201. 2813207,00 2813207.00 6.61% 6.61%1 6.61% 0,00 6.61% 8,93%1 9.63'"1.1 TAK TAK 

2017 3123212,00 3123212.00 6.21% 6,21%1 6.21 -" 0 ,00 6.21% 10.06%f 10,06'"1.1 TAK TAK 

2018 3154 44", .00 3 154 444 .00 5.82% 5,82%1 5,82% 0,00 5,82% 10.60%1 10,60%1 TAK TAK 

2019 3185989,00 3185989.00 2,70% 2,70'k l 2.70·" 0.00 2.70% 10.62%1 -'0~62%1 TAK TAK 
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-
 ~ 
w tym na: Infonnacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bud:tetowych 

z tego: 

Przeznaczenie Wydatki związane z 

Wyszczególnienie 
prognozowanej Spłaty kredytów. VoIyc!atkl bletące na 

funkcjonowaniem Wydatki objęte Wydatl<i 
nactwyżk.i pożyczek i wykup -...ynagrodzenia i Nowe wydatki Wydatki majątkowe 

papierów składki od nich 
organów jednostki limitem art. 226 ust. inwestycyjne Inwestycyjne w formie dotacji bud,tetowej 

wartościov.ych naliczane samorządu 3 ustawy bietące majątkowe kontynuowane 
terytorialnego) 

Lp 10 10.1 11 .1 11 .2 11.3 11 .3.1 11 .3.2 11.4 11 .5 11 .6 

Fonnuła [1 1.3.11 + I' 1.3.2) 

Wykonanie 2011 0,00 0 ,00 11 279 112,80 2463707,31 529 783,14 124608,14 405175,00 0,00 0,00 0,00 

Wy1«lnanie 2012 0,00 0 ,00 12 002 430.00 2507431,62 1454 967,00 538429,00 916538,00 0,00 0,00 0 ,00 

Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 12452389,00 2867530,00 4541 312,28 661 581,28 3979731,00 3392000,00 2669300,00 40731 ,00 

Wykonanie 201 3 1) 0,00 0 ,00 12595933,00 2782797,00 4 585856,32 648313,32 3937543,00 3375000,00 2604100,00 15543,00 

2014 0,00 0 ,00 11 898048,00 2852630,00 619702,96 599073,96 20629,00 0,00 3300 000,00 87030,00 

2015 1306 750,00 1306 750,00 12271548,00 2853785,00 82700,00 82700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201. 1314825,00 1 314825,00 12394 264 ,00 2882323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1 295925,00 1 295925,00 12518206,00 2911 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 1 263663,00 1 263663,00 12643389,00 2940258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

201. 724917,00 724917,00 12769822,00 2969660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Finansowanie programóW, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

wtym: w tym: w tym: 

Dochody bieżące 
w tym: OocI1ody w tym: 

Wydatki bieżące na Wydatki bieżące na 

na programy, majątkowe na programy, projekty rea l izację programu, 

projekty lub zadania środki okre$lone w programy, projekty 
środki określone w lub zadania projektu lub zadania 

Wyszczególnienie finansowane z art 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania art. 5 ust 1 pkt 2 finansowane z finansowane wynikające wyłącznie
środki określone w środki określone w 

udzialem środków, ustawy wyn i kające finansowane z ustawy wynikające udzialem środków, środkami z zawartych umów z 
art. 5 ust 1 pkt 2 udziałem środków, art. 5 usl 1 pkt 2 

o kt6rych mowa w ustalNY wyłączn ie z 
o kt6rydl mowa w ustaWI wyłącznie z o których mowa w określonymi wart. 5 podmiotem 

art. 5 usl1 pkt2i 3 zawartych umów na zawartych umów na art.5usl1pkt2i3 usl 1 pkt 2 ustav.y dysponującym 

ustawy realizację programu, art 5usl1 pkt 2 i 3 realizację programu, ustawy środkami , o których 

projektu lub zadania ustawy projektu lub zadania mowa wart. 5 usl. 1 
pkt 2 ustawy 

Lp 12.1 12.1.1 12.1 .1.1 12.2 12.2.1 12,2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formuła 

Wykonanie 2011 302375 ,71 302375,71 0,00 0,00 0 ,00 0,00 375009,08 316296,42 0,00 

Wykonanie 2012 296466,49 296 466,49 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 257541 ,85 222 184,68 0,00 

Plan 3 kw. 201 3 784 717,67 686091,98 635 066,14 556500 ,00 473025,00 0 ,00 861061 ,68 743592,16 692566,32 

WyKonanie 20131 ) 784 717 ,67 686091 ,98 635066,14 556500,00 473025,00 0 ,00 861061 ,68 743592,16 692566,32 

20" 541143,96 476322,45 0,00 0 ,00 0,00 0,00 554 793,96 476322,45 0,00 

2015 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

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

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

201 8 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 

Strona 
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Wyszczególnienie 

I(w-oty dotyaące przejęcia j spłaty zobowiązań po samodzieł'l)'d'l publM2nydl zak1adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujermeOo wyniku 

Wydatki maJąlkowe 

na programy, 
projekty lub zadania 

finansowane z 
udzialem środków, 
o k1órych mowa w 

art. 5 ust. l pkt2i3 
usta-...y 

w tym: Kwota ZObaNląza.ń 
wynlkającycłl z 
przejęcia przez 

jednOSIkę 
samocządu 

terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 
przekształcanych 

samodzielnych 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

Dochody 
budżetowe z tytułu 
dotacji celowej z 

budżetu państwa, o 
której mowa wart, 
196 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. 

o działalności 

leczniczej (Oz.U. Nr 
112, poz. 654 , z 

p6"'. m>.) 

Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu, o kl6rym 

mowa wart 190 
ustawy o 

działa lności 
leczniczej 

Wydatki na spłatę 

przejętyCh 
zobowiązań 

samodZIelnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przeksztaiconego 

na zasadadl 
określonych w 
przepisadl o 
dziala lności 
leczniczej 

Wydatki na spłatę 
przejętyCh 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrO'NOtnej 
likw'idO'Nanego na 

zasadach 
Określonych w 
przepisach o 
działalnośd 
leczniczej 

Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdł'O'NOtnej 
przejętych do końca 

2011 r. na 
podstawie 

przepisów o 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

Wydatki ble2:ące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku (lIlansowego 
samodzielnego 

publicznegO zakład u 
opieki zdrO'HOtnej 

finansowane 
środkami 

określonymi w art 5 
ust 1 pkt 2 ustawy 

Wydalki majątkowe 
na realizaqę 

p(ogramu, projektu 
lub zadania 

wynikające wyłącznie 

z zawartych umów z 
podmiOtem 

dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art 5 USl. 1 

pkt 2 ustawy 

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13,7 

Formuła 

Wyi(onarIia 201 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Wy!<onanie 2012 10347,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2013 562543,00 473025 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

Wykonanie20131 ) 562543,00 473025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

2014 20629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0.00 0,00 

201 5 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

2016 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

20 17 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 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
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· 
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 

w tym: 

Spłaty rai 
kapitalowych oraz 

związane z Wynik operacji
wykup papierów 
wartościowych, o 

Kwota długu , 
splata zobowiązań umowami 

wypłaty z tytułu 
oiekasowych 

Wyszczególnienie 
których mowa w pkt. którego planowana \foJydatki zaliczanymi do wpływających na 

splata d,*ona się z zmniejszające cIIug wymagalnych z lal 
tytułów dłuŻllych 

v.ymagalnych kwotę długu (m.in.
5.1., v.yn l kające 

...vydatk6w budżetu poprzednich. innych 
wliczanych w poręczeń j umorzenia, różnice 

wyłączn i e z tytułu niż w pkI14.3.3 gwarancji kursowe) 
zobowiązań jut państwowy dług 

zaciągn iętych publiczny 

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3 ,1 14.3.2 14.3.3 14.4 

Formuła 

Wykonanie 201 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

W~nie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 201 3 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -76950,00 

20" 1323600.00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

20 15 1506 200,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 

20" , 314825,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1 295 925,00 0 ,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 

201 8 1263663,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 199917,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

Strona 
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Strona 1 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIXI259/2013 

Wykaz przedsięwzięć do WPF Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. 

kwoty W 

zł 

Jednostka Okres 
L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji ŁąCfizne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 

koordynująca od do mansowe 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-og6łem (1.1+1.2+1 .3) 	 2424799,62 619702,96 82700,00 0,00 0,00 0,00 

1.a . wydatki bieżące 	 1831279,62 599073,96 82700,00 0,00 0,00 0,00 

1.b . wydatki majątkowe 	 593 520,00 20 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

'~~~1~~~"~. ~!~~~(nai;~-rarW. Rr~je..l~!y'b za ~~f!r~g~ '}r~2~3~O Ś2 f'-'~'~~·57S ~~8~	 O00 ~~ \Ii.? .~' ; .·.4a:nia~!ł~~nt; . FiT':L';~_~~.'lOr: · 999~ ~2~$~. . . ~~ÓO ?:: 7~~~:" ~~... ,.~~,- ··:;ir .' '"_~.,~.~._;t ~ ~OO 
Ilfr'"' -' " ~~ąl~~wą~Y~1 ~ 1,!_~~@łe.m.....~n2d~~. ~~rYch m_o~a~ ~rt;5 ust1' ~kf'2,~~3 ~:~ :";1_"- "z'~ ' . .r.' ,M" '~ ':~"' ?b ' ':-'; ~ - ''.. .'~ • Ja '\. ft; -, ,~ '.,' - "'.~<-;. - • 

~a .. . . . . . .~~l.S! '.~§:tawy z ą~. 2l slerpm~ 2.0~9:r~_ o finan~aęh P}tb~lq~_rCh (Q~..!.J; ./'i~\:;'~"'. 

,poz.1240;Z p'Ó~<.zm<~3J~g~: ~-~~,~'" ~.:~'. "" 5'ort::. ",;'~]i~e,x 
1.1 .1 . wydatki bieżące 	 1 757 479,62 554 793,96 82 700,00 0.00 0,00 0,00 

'Aktywna kobieta"· Aktywizacja MIEJSKI OSRODEK 
1.1.1.1 	 zawodowa kobiet dlugotrwale POMOCY 2008 2014 596649.22 130000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

bezrobotnych z miasta Maków SPOŁECZNEJ 

Mazowiecki 


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1,1. 12 	 w mieście Maków Mazowiecki· URZĄD MIEJSKI 2013 2015 390230,40 247500,00 82 700,00 0,00 0.00 0,00 

Przeciwdziałanie wyk/uczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

Szkoła Równych Szans Programy 
1. 1. 1.3 	 Rozwojowe Szkól · IV edycja bis· ZESPÓŁ SZKóŁ Nr 2 2012 2014 391225,00 97950, 16 0,00 0,00 0.00 0.00 

Wyrównanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług 


edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty 


Szkoła Równych Szans Programy 
1.1.1.4 	 Rozwojowe Szkól -IV edycja bis· ZESPÓŁ SZKóŁ NR l 2012 2014 379375,00 79343,80 0.00 0,00 0.00 0.00 

Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiejjakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty 

I 1.1 .2 . wydatki majątkowe 	 I 593520,001 20629.001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Id : DFCE738 1-4C83-438E-853D·256B6880F6BC. Podpisany 	 Strona 11 
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Limit 2019 
Limit 

zobowiązań 

0,00 702402,96 

0,00 681 773,96 

0,00 20629,00 

. 

.".,,' ~ "":.<' 
'.~~'.:~ ~Ó~OO 

'~" .. ~;.~ fe' 

• -'""<((-. ~.;' 

;E 658 :122,96 
.. . .g. 

0,001 637 493,96 

0.001 130000,00 

1 0,00 330200,00 

I 0,001 97950,161 

0,00 79343,80 

----o,~ol 20629" 

Id: DFCE738 1-4C83-438E-853D-256B6880F6BC. Podpisany Strona 12 



3 • 	 Strona 

Jednostka Okres 
Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łącfizne nakłady Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 

koordynująca od do mansowe 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.2.1 	 wmie$cieMak6wMazovv;ecki~ URZĄD MIEJSKI 20132015 556500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mie$cie Maków Mazowiecki 

Przyśpieszenie wzrostu 
1.1.2.2 	 konkurencyjnośc;województwa URZĄD MIEJSKI 2009 2014 15540,00 7205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy pcprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 

Rozwój elektronicznej administracji w 
1.1.2.3 samorządach województwa URZĄD MIEJSKI 2010 2014 21480,00 13424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa 

~1:? .~~r9(aTy,i . . . .; \ ,~.;f~ ~~~4i:+J~-. ~ " ObO ~:,~. ' ~,,," ~~~~ " o~ ;c<1~~j~ "uO~OO "' 6 -.l~~.,;; ~), OO~~ąa~i},~, p ~r~jektt lu:o;~~ari~ ~ią~a,~eJi~rii~~ąil1i~2:~~ ti 8"0 ~~:-~ ."li"' !ó bÓ _ o	 - 
I~-;'" <:PĄ~_l'st~;a_ pubhcząo-pryw~~!łg<? ' ~:~~:)i~~~~;;,~:~. s%';{,T-:%r- ~ ' _!Mf' "I ? - • 't.ęt i}. •. ~ ~ .'-'t-"', 'k ~ffiXtff r T r. ~~ 'x~ :.-..~ ,' . :;-:t!9P: ~f;:}~? - '

1,2.1 - wydatki bieżące 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki majątkowe 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

~~~::3' ;::: 'WYfs~tki na progra~y.:prQjektyl~b- Ząa~nią- poz~~fą"(e (ii16~~rnf~'!ni~~~~n'e ~"-:f ~v ~ 73 8~~ óo : -;'~'~M 28<':00 ~: -(1?;\."7_060 it.~ ó?Ó6 ,]~~'i<~;: -c:ó00 J.f~,r~r':." j:ó o~ 
,t... .. 	 W.:B~, 1 ,.,1.i1.2J.zte90"J;: . - ~ __ '§;on ~·:>'.;..·-;r-:;i:-o._ ~ ~' ~~~'~'i:?:~-;;.~~~- '-s [ -. ' .-.- . ' ~ .-;<-".~ ........4! ...- -"ei*-_ł"'~:S*';- . - W :;'j;" .. , 


1.3.1 - wydatki bieżące 	 73 800,00 44 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opracowanie zmiany planu 
1.3.1.1 zagospodarowan;a przestrzennego URZĄD MIEJSKI 2013 2014 73800,00 44280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, 
D) - Opracowanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, 
OJ 

1.3.2 - wydatki majątkowe 	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Limit
Limit 2019 

zobowiązań 

0,00 0,00: 

I~- 0,00 7205,0°1 

0,001~ 

0,001 44 280,00 

0,001 44280,00 

1- O,O~I 0,001 
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Uzasadnienie 

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 

MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA LATA 2014 - 2019 

l. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF 

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-20 19 co wynika z prognozy kwoty dlugu na okres 
zac iągn i ętych i planowanych do zac iągnięc i a zobow iązań. 

Przy opracowaniu WPF oparto s i ę na założeniach przyjętych przez Radę Min istrów dotyczących rozwoj u 
gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania"Wielo letniego Pl an u Finansowego Państwa na 
lata 20 13-2016" oraz na Wytycznych Ministra Finansów. 

Przyjmując zalożenia do opracowania WPF oparto się również na danych hi storycznych w zakresie 
poszczególnych źródel dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odni esienia wartości faktyczne 
wykonane w latach 201 l -20 12 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 wrześn i a 2013 roku oraz 
przewidywane wykonanie budżetu za 20 13 rok (wedlug za łącznika Nr I do WPF). 

Dochody i wydatki , przychody i rozchody na 20 14 rok przyjęto w wartośc i ach zgodnych z projektem 
uchwaly budżetowej na ten rok. 

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regu lacj i dotyczących projektowania budżetu 

zawartych w ustawie o finansach publ icznych, ustawie o dochodach jednostek samorząd u teryto ri alnego, 
ustawi e o podatkach i opIatach lokalnych, uchwal Rady Miej skiej, podjętych na podstawie tych ustaw oraz 
anali zy kształtowania s i ę sytuacj i finansowej Miasta wostatn ich latach oraz przewidywanych tendencji 
rozwoju. 

W prezentowanej Wielo letniej Prognozie Finansowej Miasta w horyzoncie najbli ższych 4 lat (20 14-20 ł 7) 

przyjęto następujące w ie l kości wskaźników makroekonomicznych: 

Wskaźniki makroekonomiczne 2014 2015 2016 2017 

Inflacja średnioroczna (%) 2,4 2,5 2,5 2,5 

Realny wzrost PKB (%) 25 3,6 4 3 4,2 

Kurs walutowy PLN/EUR (zl) 400 3,85 3,70 3,65 

WIBOR6M(%) 550 5,50 5,50 5,50 

• 

W latach po 2017 zalożen ia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziom ie zgodnym z wytycznym i 

Ministra Finansów dotyczącymi za lożeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej 
jednostek samorządu terytoriał nego . 

II. PROGNOZOWANE DOCHODY 

Planowanie dochodów Miasta na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów 
zmian dochodów wostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na żródlach , które generują 

naj większe wplywy. 

W budżecie na 2014 rok przyjęto : podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych częśc i 

subwencj i ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych, oszacowane wplywy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę 
Mazowieckiego kwoty dotacji na zadani a z zakresu adm inistracji rządowej oraz dotacj i na real i zację zadań 
własnych i dochodów związanych z rea l izacją zadali z zakresu adm inistracji rządowej, i n formację z Krajowego 
Biura Wyborczego o wysokośc i dotacj i, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacj i 
na zadania b ieżące i majątkowe wspó łfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów wlasnych 
ze sprzedaży majątku , opłat wyn i kaj ących z ustaw, odplatności za rea lizowane usługi, wy najmu lokali i za rządu 

nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów. 

l . Dochody bieżące 

W okresie objętym prognozą, wobec spowo lnienia gospodarczego przyjęto bezpieczni e, że będą one rosly, 
średnio między 1% - 2%, w roku 2015 i 20 I 6 o 2% i I % w następnych latach. Analiza udzialu poszczególnych 

Id: DFCE7381-4C83-438E-853D-256B6880F6BC. Podpisany Strona I 



źróde l dochodów b ieżących w dochodach bieżących ogólem w c iągu ostatni ch trzech lat potwierdza istn ienie 
p rawidlowości polegającej na tym, że najw i ększy wplyw na poziom tych dochodów mają: część ośw iatowa 

subwencji ogól nej, dotacje celowe. podatki i opiaty lokal ne, ze szczególnym nacisk iem na podatek od 
nieruc homośc i . udzialy we wplywach z podatku dochodowego od osób fi zycznych i prawnych. 

Subwencj a ogólna 

Planowaną na 20 14 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokośc i podanej przez Mi nistra Fi nansów, pi smem 
nr: ST3/4 820/l 0/20 13 z dnia 10 października 20 13 r. W kolejnych latach 20 15 - 20 19 dochody w tej grupie 
oszacowano woparciu o planowane wpływy w 20 14 rok u i obowiązujące przepisy, które gwarantują 

utrzymani e co najmn iej nominal nego poziomu środków z tytulu subwencji oświatowej w ska li kraju z 20 13 
rok u. Dynamikę planowanych wplywów w ramach tej gru py dochodów zap lanowano na lata przyszle wg 
wskaźników przyj ętych dl a dochodów bieżących tj. wzrost miedzy I - 2%. 

Podatki i opiaty lokalne 

• 

Bazą wyjśc iową do ustaleni a wplywów z podatków i opłat loka lnych są wp lywy z tych dochodów w latach 
poprzednich. W latach hi storycznych dynam ika dochodów tej grupy by ł a zmienna, co wynikalo ze zm iennej 
bazy obj ęt ej opodatkowaniem . Dochody z podatków i opłat loka lnych zdominowane są przez podatek od 
nieruchomości. Do ważniejszych źróde l dochodów z tytułu opłat na l eżą wplywy z op łaty skarbowej. W 20 14 
roku oraz w latach kol ejnych zakłada s i ę wzrost wpływów z tego rodzaju źróde l o wskaźnik i inflacji 
średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą za łożono coroczny wzrost wpływów 

z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez 
Radę· 

W 20 14 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi 
z powodu wpływów z tzw. "opiaty śmiec iowej ". W 20 13 roku wpływy z tego ty tul u na podstawie 
znoweli zowanej ustawy o utrzymaniu czystośc i i porządku w gminach reali zowane by ły ty lko za 6 m i es i ęcy. 

W latach 20ł5-20ł9 zakłada s i ę wzrost tych dochodów o wskaźnik infl acji . 

Udzialy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 

Dochody z tytulu udzialów w podatku dochodowym od osób fizycznyc h (PIT) oraz od osób prawnych (C IT) 
na leżą do najbardziej wrażl i wych na zmiany w koni unkturze gospodarczej. Wpływy z tytułu udzialu z podatku 
dochodowym od osób fi zycznych przyjęto na rok 20 14 w wysokośc i podanej przez Mini stra Finansów, pismem 
nr: ST3/4820/l 0/20 13 z dnia 10 październ i ka 20 13 r. w kwocie 6.237.698 zl. W latach 20 15 -2016 prognozuje 
s i ę wzrost dochodów z tego tytulu o 2%, a w latach kolejnych o I %. Takie same zalożenia zapl anowane zostaly 
w stosunku do dochodów z tytulu udzialu we wplywach z podatku od osób prawnych. 

Dotacje celowe z budżetu państwa, platnośc i ze środków europej skich 

• 
Na rok 201 4 kwotę dotacji na zadania z zakresu administra cji rZ'ldowej i dochodów zwhlzanych 

z rea lizacją za dań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokośc i zgodnej z i nformacją Wojewody 
Mazowieck iego z dni a 25 paździ e rni ka 20 13 r. oraz z informacją z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 
paździ e rni ka 20 13 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje s i ę w wysokości 1-2%. Jako wielkośc i bazowe 
p rzyjęto w ielkości planowane na 2014 rok. 

Dotacje na zadania własne na rok 201 4 przyjęto w wysokośc i usta lonej przez Wojewodę Mazow ieck iego, 
pismem FIN-1.31 I 1.23.88.20 13 z dni a 25 paździ ernika 2013 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje s ię 

w wysokości 1-2% . Jako wie lkości bazowe przyjęto wielkości planowane na 20 14 roku. 

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udzialem środków, o których mowa wart.S 
ust.1 pkt 2 i 311.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostaly na podstawie już zawartych UmÓW 
i zgodne sąz hannonogramem realizacji zadań. 

2. Dochody majątkowe 

W ramach tej grupy dochodów w latach 20 14-2019 zaplanowane zostaly : 

dochody ze s przedaży maj ątku (sprzedaż mieszkań), 

dochody z tytulu przekszta łcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo wlasności. 

WP~V'~I' ze ,przeda~v mają/kil 
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Dochody ze sprzedaży majątku są determi nowane koni un kturą w gospodarce. w tym przede wszystkim na 
rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego wostatnich latach negatywn ie wplynęło na 
sytuację na lokalnym rynku nieruchomości. co przedkłada się niekorzystn ie na potencjalne wie l kość dochodów 
z tego tytułu . 

Na obecną chwilę Miasto nie posiada zawartych umów o dofinansowani e projektów inwestycyj nych. w tym 
w szczegó lności projektów rea lizowanych przy współudziale ś rodków z UE. Dlatego też w roku 2014 i latach 
następnych nie planuje s i ę dochodów z tego tytulu. 

III. PROGNOZOWANE WYDATKI 

Prognoza wydatków oparta zostala o wykonanie wydatków na koniec 20 12 r. i na 30.09.2013 r. oraz 
przewidywane wykonanie na koniec 20 13 r. 

Wydatki kalkulowano przy uwzg lędnieniu możli wości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy 
zadań bieżących kon iecznych do realizacji oraz obliga toryjności wynikającej z przepisów obow i ązującego 

prawa. 

Prognozę oparto na zalożeniu okreś lonym wart. 242, ust.2 ustawy o finansach pub licznych, polegającym na 
zachowaniu relacji, i ż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie 
powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ub ieglych i wolne ś rodki). W związku z powyższym w latach 20 14
20 I 6 zalożono ograniczenie faku ltatywnych wydatków b i eżących w cel u wypracowan ia jak największej 

nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. 

Na 20 14 rwydatki ogólem zaplanowano w kwocie 28.03 1.132,96 zl, w tym na bieżące 24.644.102,96 zl 
i majątkowe 3.387.030 zł. 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich nalicza ne ustalono na poziomi e zawal1ych umów o pracę 
na kon iec 20 13 r. 

Na w ydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje s i ę wzrost o I % od roku 20 15. 

Zakup lowarów i uslug ( gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na 
poziomie przewidywanego wykonan ia za 2013 r z uwzględn ien i em 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe 
na podstawie zweryfikowanych ka lku lacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe . 

W kolejnych latach wydatki b ieżące z ww. ty tulów planuje s i ę o wzrost przewidziany w prognozie 
makroekonom icznej budżetu palistwa O 2,5%. 

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami 
samorządu terytoria lnego, jak również zaplanowano dotacje d la podmiotów spoza sektora finansów publicznych 
na rea li zację zadań wlasnych Miasta. 

Wydatki na obsługę dlu gu zaplanowano na podstawie harmonogramów sp lat zac iągn iętych oraz 
planowanych do zaciągn ięc i a kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zad lużenia i s tni ejącego jak 
i zadlużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR I M powiększoną o marżę kredy tową 

wynoszącą do 1,2% 

Wydatki z tytulu poręczeń w latach 2014-2019 dotyczą poręczenia przez Miasto umów kredytowych do 
Banku Gospodarstwa Krajowego na rea li zację zadań inwestycyjnych spólki INWEST-BUD TBS Sp. z 0.0. (tj. 
budowy budynków mieszka lnych). Poręczenia waźne są do dnia 31 grudnia 2034 r. 

Wydatki majątkowe 

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3.387.030 zł. 

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

W roku 20 ł4 planuje s i ę deficyt w wysokośc i 876.400zl, natomiast IV kolejnych latach nadwyżki budżetowe, 

które zostaną przeznaczone na spl atę zobow i ązań z tytulu kredytów i pożyczek zaciągni ętych w latach 
poprzednich. 

Przychody budżetu Miasta w 20 14 r w kwocie 2.1 10.000 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie 
płanowanego deficytu oraz na sp latę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubieglych kredytów 
i pożyczek i pochodzić będą z zaciąganych kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w kwoc ie 1.900.000 zł oraz splat 
z udzielonej pożyczki. 
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W latach 2015 - 2019 Miasto planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czy li splaty rat kredytów 
i pożyczek. W roku 2014 przewiduje się um orzenie pożyczek z WFOŚiGW. Umorzeniu pod l egać będą ostatni e 
raty pożyczk i przy padające do splaty w 20 18 i 20 19 roku. 

V. PROGNOZA DŁUGU 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 20 14 roku 
zastosowani e będą miały przepisy art . 243-244 ustawy z dn ia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
Zgodnie z nimi JST nie będz i e mogła uchwa li ć budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym 
oraz w każdym kolejnym roku re lacja ł ącznej kwoty przeznaczonej na obslugę zadlużen;a (suma spłat rat 
kredytów i pożyczek , wraz z należnymi w danym rok u odsetkami, wykupów papierów wartośc i owych wraz 
z nal eżny mi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne sp laty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz 
gwarancji ) do dochodów ogólem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatni ch trzech lat re lacj i jej 
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniej szonych o wydatki bieżące, 
do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zad l użenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym 
powiększonym O dochody ze sprzedaży majątku . 

W latach 20 14-20 19 indywidualny ws kaźn i k zadlużenia kształtuje s i ę pon i żej dopuszczalnego wskaźni ka 

poziomu okreś lonego w w/w przepisie. 

• 
W latach 20 15-20 19 nie jest planowane zac iągan ie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym 

poziomie zadłużenia na koniec poszczegó lnych lat uwzgl ędniono jedynie sp laty rat kredytów i pożyczek 
wynikające z harmonogramów spłat w zawartych umowach . 

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE l MAJĄTKOWE 

W 20 14 roku na przeds ięwzięc i a objęte WPF przeznaczono kwotę 619.702,96 zl, w tym na wydatki bieżące 
599.073,96 zl, a na wydatki majątkowe 20.629,00 zl. 

Wykaz reali zowanych i planowanych do rea li zacj i p rzeds ięwzięć wielolet nich zawiera zalączn i k nr 2 do 
uchwaly. Limit zobow i ązań dla przeds ięwz ięć wieloletni ch określono jako sum a wydatków przewidzianych do 
realizacji poszczególnych zadali począwszy od 2014 roku do końca okresu real izacj i zadań. Zachowuj ąc 

ciąglość przedsięwzięć wieloletnich w zalączniku nr 2 uwzględniono równ ież zadania, które w latach 
poprzednich posiadaly status przeds ięwzięc i a wieloletniego a okres realizacj i kończy s i ę w rok u 20 ł 4. 
W ramach przedsięwzięć określonych w za łączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na ł ata 20 14 - 2015 
wykazano kwoty wyn ikające z realizacji zadali bieżących finansowanych ze środ ków UE, ze środków własnych 
oraz środków budżetu państwa itp. 

BURMISTRZ MIASTA 
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Załącznik Nr ......1.>............ 

UCHWALA NR XXXIXl260/2 013 

do Protokołu Nr XJ.<X.LX....
RADY MI EJ SKI EJ W MA KOWI E MAZOWIECKIM 

z dnia ~Q ..:3~"'~QAl.f 
z dnia 30 grudn ia 2013 r. 

w sp rawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 201 4 rok 

Na podstawie 311. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym (Dz. U. z 20 13 1"., poz. 
594 Z późn . zm.) oraz art. 21 1, art. 2 12, art. 214, art. 2 15, 31·t. 2 17, art. 222, alt. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 
243, art. 258 ustawy z dni a 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), 
R ada Miejska w Makowic Mazowieckim uchwa la, co następuj e : 

§ I. I. Ustala się dochody w lącznej kwoc ie 27. 154.732,96 zł , z tego: 

a) bieżące w kwocie 	 27.092.732,96 zł, 

b) majątkowe w kwocie 	 62.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr l. 

• 
2. Usta la s ię wydatki w ł ącznej kwocie 28.031.132,96 zł, z tego: 


a) bieżące w kwocie 24.644.102,96 zł, 


bl majątkowe w kwocie 3.387.030,00 zł, zgodnie z za łącznikiem n r 2 i n r 2• . 


§ 2. 1. Różn ica m iędzy dochodami i wydatkam i stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 
876.400 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągn iętych pożyczek w kwocie 876.400 zł. 

2. Ustala s i ę lączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.200.000 zl, oraz l ączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokości 1.323.600 zł , zgod nie z za łącznikiem Nr 3. 

3. Ustala s i ę limi ty zobow i ąza ll do zaciągnięc i a na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 
zł, z tytu lu zaciągniętych kredytów. 

4. Ustala s i ę lim ity zobowi ązall : 

a) na zac i ągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 876.400 zl, 

b) z tytulu kredytów i pożyczek zaciąganych na sp l atę kredytów i pożyczek z lat ubieglych w kwocie 1.023.600 zł. 

§ 3. Ustala s i ę dochody i wydatki związane z realizacją zadml z zakresu adm inistracj i rządowej i innych zadall 
zleconych odrębnymi uchwalam i, zgodnie z za lączni kiem Nr 4. 

§ 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do splaty z tytulu poręczeJl i gwarancji udzielonych przez 
Miasto zgodnie z zawm1ym i umowami w wysokośc i 41.633 zł. 

• § 5. l. Ustala s i ę rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł. 

2. Ustala się rezerwę ce l ową w wysokości 70.000 zl z przeznaczeniem na realizację zadań wlasnych z zakresu 
zarządzan i a kryzysowego. 

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta pod miotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych zgodn ie z za łącznikiem Nr 5. 

§ 7. Ustala się dochody z tytulu wydania zezwoleil na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na 
realizację zadail okreś lonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywan ia Problemów A lkoho lowych i w 
Miejskim Programie Profi laktyki i Przeciwdzialania Narkomani i zgodnie z zalącznikiem Nr 6. 

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 

I . Zaciągan i a kredytów na pokrycie występującego w c iągu roku przejśc i owego deficytu budżetu do wysokości 
5.000.000 zl. 

__ 	 2. Dokonywania zmian budżetu w ramach dzialu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia 
i wynagrodzenia ze stosu nku pracy oraz składek od nich naliczonych. 

3. Dokonywania zm ian w planie wydatków majątkowych w rmuach dzialu, które nie spowodują likwidacji lub 
wprowadzenia nowego zadania. 
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§ 9. I . Wykonanie Uchwaly powierza się Burmistrzowi Miasta. 

2. Uchwala wchodzi w życie z dniem I stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogloszefl Urzędu Miejskiego. 

P"zewodniczący Rady 
Miejskie 

• 


• 
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Za łączn i k Nr ł do Uchwały Nr XXX ł XJ260120 ł 3 

Rady Miej skiej \V Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 ł 3 r. 

DOCHODY BUDŻETU NA 2014 ROK 

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogół em 

I 2 3 4 5 

bieżące 

700 GOSJlOdllrk l1 mieszkRniowa 1 383000,00 

70005 Gospodarka grumam i 1 nieruchomościami 667500.00 

0470 
Wpływy 2 opla! za trwały zarząd. uzylkowall1c . slużchność l uZylkow3mc wIeczyste 
meruchomośc. 

57000,00 

0750 
Dochody z najmu l dZierżawy składników maJątkowych Skarbu Pm'lstwa, Jednostek 
samortądu terytorialnego lub innychjednoslek zal iczanych do sektora finansów 
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 

504 000.00 

0830 Wpływy z usług 95000.00 

0920 Pozostałe odsetkI 8500.00 

0970 Wpł ywy z róźnyc h dochodów 3000.00 

70095 Pozostała działalność 715500.00 

0690 Wply\"')' z rÓŻnych opiat 2 500,00 

0750 
Dochody z najmu I dZierżawy sk ł adników majątkov.}'ch Skarbu Pańslwa,jednostek 
samorządu terytorialnego lub Innych Jednostek zahczanych do sektora finansów 
publicznych oraz mnych umów o podohnym charaktcrze 

440000,00 

0830 Wpływy z usług 260000,00 

0920 Pozostałe odsetki 3000,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000.00 

720 lnform!łly kR 247500,00 

w tym z tytułu dotaCji I ś rodków na fmansowame wydatków na realizację zadan 
finansowanych z udZiałem środków, o których mowa w art. 5 ust ł pkt 2 l 3 

247500,00 

72095 Pozostała dZiałalność 247500,00 

w tym z tytulu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 
linansowanych z udZiałem środków, o których mowa warl. S ust. I pkt 2 I 3 

247500,00 

2007 
DotaCje celowo! w ramach programów finansowanych z udzlalem ś rodków 
europejskich oraz środków o k.tórych mowa w an S ust I pkt 3 oraz USI 3 pkt 5 I 

6 ustawy. luh płatlloścl w ramach budżetu środków europeJskich 
210375.00 
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Dotacje celowe: w ramach programów fi nansowanych Z udZiałem środków 
2009 europejskich oraz środków o których mowa w art 5 USI I pkt 3 oraz ust. 3 pla 5 j 37 125.00 

6 ustawy, lub pł atnośc I w ramach budże t u środków europeJskich 

750 Admi lli slrR cj lł publiczna I J4477,OO 

75011 Urzędy WOjewódzkIe 125577,00 

DotaCje celowe otrzymane z budżet u panstwa na realizację zadali bież'lcych z za kresu 
20 10 adminislHlcji r1..1dowcj oraz innych zad azl zleconych grnimc (związkom gmin) 125559,00 

ustawami 

2360 
Dochody jed nostek samorząd u terytorialnego związane z real i zacją zadali z zakresu 

18,00administracji rządowej oraz innych zadał\ zleconych ustawami 

75023 Urzędy gm in (miast i miast na prawach pOWiatU) 6900,00 

0830 Wpł ywy z us ł ug l 900,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 5000,00 

75075 Promocja Jednostek samorządu terytonalnego 2000,00 

0960 Otrzymane spadk i. zapisy i darowizny w postaci piemę2ncj 2000,00 

751 Urzfdy IUlcl t ln yfh orga nów wladzy pRń s twowtj , kont ro li i oc hron y praWA oraz 
1692,00 

sąd owni c t wa 

75 101 Urzędy naczelnych orgćll1ów wladzy parlstwowcJ. kontroli I ochrony prawa l 692,00 

Dotacje celowe otrzymane z bud2etu państ wa na real17...1cJę Z<.1dail bJeźących z zakresu 
2010 admmistracj i rządowej oraz innych zada!l zleconych gminie (związkom gmi n) 1692,00 

ustawami 

754 Otzpit cuilStwo publiCZ lI t i oc hrona prztciwpoia rowa l 000.00 

75414 Obrona cywi lna 1000,00 

Dotacje Celowe otrZylnane z budźe t u pa.lstwa na real i zaCję zada.i bie2ących z zakresu 
2010 adm1ll1stracJi f7..ądoweJ oraz innych zadan zleconych gminie (ZWIązkom gmin) l 000,00 

ustawam. 

756 Doc hody od osób pl"l'l\Ynyc h. od osób fizycznyc h i od innyc h j t dn oste k 
II 791 908,00 

lIi t pos i ad Ają cyc h oso bowości prawntj Ofaz wydllt k i zwi ąza n e z ich Ilobortlll 

75601 Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20000,00 

0350 
Podatek od dZlalalnoscl gospodarczej os6b fizycznych . opłacany w fonnic kany 

20000,00 
podatkowej 

756 15 Wplywy z podatku rojnego, podatku leśnego, podatku od czynnoścI CYWilnoprawnych. 2498980,00
podatków i opłat lokalnych od osób pra\\llych i innych jednostek organizacyjnych 

03 10 Podatek od nieruchomOŚC I 2 440000,00 

0320 Podatek rolny 380,00 

0330 Podatek leśny l 400,00 

0340 PodlItek od środków transpon o\vych 51 000,00 

0500 Podatek od czynnoścI cywi lnoprawnych 2000.00 

0690 Wpływy z różnych op ł at 200,00 

0910 Odsetk i od nictemu nO\vych wpłat z tytul u podatków I opłat 4000,00 
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75616 
Wpływy z podatku rolnego. podatku l eśnego. podatk u od spadków I darowizn. podatku 
od czynnoścI cywl lno-pra\\11ych oraz podatków i opiat lokalnych od osób fizycznych 

2274 830,00 

0310 !)odatek od meruchomoścl 1480000,00 

0320 Podmek rolny 72 000.00 

0330 Podatek l eśny 630,00 

0340 Podatek od ś rodków transportovvych 415000.00 

0360 Podatek od spadków i darowizn 30000.00 

0430 Wp l)' w)' z opiaty targowej 70000.00 

0500 Podatek od czynności cy wil noprawnych 185 000.00 

0690 Wpływy z różnych opiat 4200.00 

09 10 Odsetki od metennmO\l,lych wpłat z tytułu podatk ów I opłat 18000.00 

75618 
Wpływy z innych opiat st anowiących dochody Je dnostek samorządu terytor ialnego na 
podstawie ustaw 540400.00 

04 10 Wpł ywy z opła t y skarbowej 270000,00 

0480 Wpływy z opiat za zez\\'otclI1a na sprzedaż alkoholu 250000.00 

0490 Wpływy z inn ych lokalnych opłat pobieranych przczJcdnostki samOrL1du 
tery tonalnego na podslawic odrębnych ustaw 20000.00 

0590 Wpływy z opiat za koncesje I li cenCje 400.00 

7562 1 Udzialy gm in w podatkach stanow i ących dochód budżetu państwa 6457698.00 

0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 6237698.00 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 220000.00 

758 Róint rozlitzt n i lł 7 8~~ 1 ~7,OO 

7580 1 Część ośwtatowa subwenCj i ogólnej dla Jednostek samorządu tel)'tonalnego 6562943.00 

2920 Subwencje ogólne z budzetu pa.'lslwa 6562943.00 

75807 Część wyró\'..llawcza subwenCJ! ogólnej dla gmin 987 816.00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 987816.00 

75814 Różne ro zliczenia finansowe 48000.00 

8120 Odsetki od pożyczek udZielonych przez Jednostkę salllorządu tel)'tonalnego 48000.00 

75831 Część równoważąca subwenCji ogólnej dla gnun 256398.00 

2920 Subwencje ogólne z budżetu państ wa 256398.00 

801 OświMtM j wychowlł lli r I 182646,96 

w tym z tytu lu dOlacJ! ! środków na fmansowanle wydatków na realizaCję zadao 
finansowanych z udzialem środków, o któl)'ch mowa wart , 5 ust. J pkt 2 I 3 177 293 ,96 

80101 Szkoly podslawowe 12 989.00 

0750 
Dochody z naJlllu I dZierżawy skladn ików lIlajątkowych Skarbu Paitslwa, Jednostck 
samorządu tel)'toria lnego luh innych Jednoslek zaliczanych do sektora fmansów 
publ icznych oraz Innych umów o podobnym charak te rze 

lO 000.00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 2989.00 
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80104 Przedszkola 572 364.00 

0690 Wpływy z rÓŻnych oplat 160700,00 

0830 Wpływy z us ł ug 405000,00 

0970 Wpływy z rM.nych dochodów 6664.00 

80148 Stolówki szkolne i prLcdszkolnc 420000.00 

0830 Wpływy z usług 420000,00 

80195 Pozostała działalność 177 293.96 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków nu realizaCJę zadań 
finansowanych z udziałem środków. o których mowa wart. S ust. I pkt 2 l 3 177 293.96 

2007 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia ł em Środków 

europejskich oraz środków o których 1110wa w arl .S liS!. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy , lub płatnOŚCI w ramach budżetu środków europejskich 

155447,45 

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

21846.51 

852 I' ornoe społeczn I! 3 611462,OO 

85202 Domy pomocy społecznej 16462,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 16462,00 

85212 
Swiadczenia rodzinne, śwtadczenla z funduszu alttnentacyjneego oraz składk i na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpIeczenia spolecznego 

2748000.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pmistwa na realtzacJę zadań bIeżących z zakresu 
administracji IUldowej oraz innych zadań zleconych gmime (związkom gmin) 
ustawami 

2736000,00 

2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadaJi zleconych ustawami 

12000,00 

85213 
SkładkI na ubezpIeczenIe zdrowotne opłacane za osoby pobleHlj3ce niektóre 
świadczenia z pomocy spolecznej, niektóre ŚWIadczenIa rodzmne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracJI społecznej . 

43600,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżet u paiJstwa na realizację zadaJI bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gJlJJIlie (związkom gmin ) 
ustawami 

9600.00 

2030 
DotaCje celowe otrzymane z budżetu palistwa na realizaCję własnych zadań bIeżących 
gmm (ZWIązków gmm) 

34000.00 

85214 Zasi ł ki I pomoc \\' naturze oraz składkt na ubezpleczell1a emerytalne 1 rentowe 67500.00 

2030 
DotaCje cełowe otrzymane z budżetu państwa na realizaCję własnych zadatl bieżących 
gmin (związków gmin) 

67500,00 

85216 Zasil kI stale 298400.00 

2030 
DotaCje celowe otrzymane z hudżetu państwa na reałlzncJę własnych zadań blcżących 
gmm (związków gmm) 

298400.00 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 216900.00 
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2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na reali z.1cJę własnych zadali blCiących 
gmin (związków gnun) 216900.00 

85228 Usł ugi opiekuńcze I specJalistyczne uslugl opiel<Ullcze 80600.00 

0830 Wpływy 2 uslug 6600,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budt:etu pailslwa na rea lizaCję zadail bieżących z zakresu 
administracji rządoweJ oraz innych zadań zleconych gminie (zwIązkom gmin) 
ustawami 

74000,00 

85295 Pozost ała dZiałalność 14 0000,00 

2030 Dotacje celowe otrzymane z buM:etu pańs t wa na reahzaCJ;; wlasnych zadań b I eżących 
gmin (związków gmlll) 

14 0000.00 

H53 Pozos lalr zad a ni!! w Zl'I kr~s i(' polityki spolt'rzJlcj 116 3,0,00 

\II tym z t ytułu dotacJi l ś rodków na finansowanie wydatków na realizację zadal) 
(inal1sowanych z udZiałem środków, o których mowa \V art S ust 1pkt 2 i 3 

116350.00 

85395 pozostala dzialalnośC 11 6350 ,00 

w tym z tytulu dOlacjl1 środków na finansowame v.ydatków na realizaCję zadari 
tinansowanych z udZia ł em środków, o któl)'ch mowa wart. 5 ust. ł pkt 2 i 3 116 350.00 

2007 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia ł em środków 
europejskich oraz środków o któl)'ch mowa w art 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 
6 ustawy , luh płatności w ramach budżetu środ ków europejskich 

11 0500,00 

2009 
DotaCje celowe w ramach programów finansowanyc h z udZiałem środków 
europejskich oraz środków o któl)'ch mowa wart 5 ust I pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 
6 ustawy , luh pła t nOŚC I w ramach budżetu środków europejskich 

5850.00 

900 Gospodllrkll komllnalna i o chro nił środowis ka 76 1540,00 

9000 1 Gospodarka ŚC iekowa I OChrollll wód 12000,00 

0970 Wply\\y z różnych dochodów 12000,00 

90002 Gospodarka odpadami 688000,00 

0490 Wpł ywy z innych lokalnych opłat pobieranych przezJednosIk i samorLądu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

685000.00 

0690 Wpływy z różnych opiat 3000,00 

90019 Wpływy I wydatki zWIązane z gromadzeniem Środków z opłat I kar za korzystame ze 
środOWi ska 

60000,00 

0690 Wpływy z różnych opłat 60 000.00 

90020 Wpływy I wydatki zWi ązane z gromadzeniem środków z opiat produktowych 1540.00 

0400 Wpły'\/)' z opłaty produktowej I 540.00 

921 Kllltur lł i oc hro nił dzi(.dzictwl'I nllrodowtgo 6000,00 

921 16 Biblioteki 6000.00 

2320 
DotaCje celowe otrzymane z poWHlIU na zadama blezące realizowane na podstawie 
porozumien (umów) Illlędzy JednoslkalTII samorządu terytorialnego 

6000.00 

bi eżąc e 27 092732,96 
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w ty m z tytułu dotacji i środ ków na finansowanie wydatków na realizację zadan 
finansowanych z udział em środków, o których mowa w an , 5 USI. ł pkt 2 i 3 541 143,96 

mai lt tkowc 

700 Gos podarka mi rszkalli owa 62 000,00 

70005 Gospodarka grumami i meruchOIllOŚCla llll 62000,00 

0760 Wpływy z tytułu przekszt a łcenia prawa użytkowania wieczystego przys ł ugującego 
osobom fi zycznym w prawo wł asnośc i 

2 000,00 

0770 
Wpłaty z t y t u ł u odpl atncgo na byc ia pra wa wł asności oraz prawa użyt kowan i a 
wIeczystego n ieruchomOŚCI 60 000,00 

majątkowe 62000,00 

w tym z tytuł u dotaCj i i środków na finansowanr e wydatków na rCll1 l zacJę zadań 
fi nanso\\I<Inych z udzrałem środków, o których 010\\1<1 wart . 5 ust ł pkt 2 i 3 0.00 

Ogó ł em : 27 154 732,96 

w tym z Iytlllu dota cji 
i ś rodków nR fiu a nsowanie wydatków na r elł łizlI ej ę zad /ui fin a nso wa nyc h 
z udzi a ł em środków, o kt ól'ych mowa w Hrl , 5 lis I. I pkt 2 i 3 

,41 143,96 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/260120ł 3 

Rady Mi ejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 13 r. 

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK 

Dziol Rozdzi:tł § Nazwa Plo. 

150 PntlWórstwD prztmyslowt 7 205,00 

)50) ) RozwóJ przedsięhiorczoścl 7205,00 

6639 
OOH1CjC celowe przekazane do salllorządu województwa n" IOweslycje i zakupy inwestycYJne 
realizowane na podstawie porozumIelI (umów) między Jednostkami samorządu tery tonalnego 

7205,00 

P'-=Y$pies:en;e lI':roStlf konk.urencyjności wojew6d:nI'l/ ma:aw;eckiego, pr:e: budowO/lie 
sl'olec:elisrwo inJonnocyjnego i gospodarki oparlej 'IQ wied:y pop,.:e: slwor:ellie :imegmll'oll)'ch ba: 
wied::)' o Ma;owS;1/ 

7205.00 

400 Wylwa rl.lUlie i zaopa trywanie \\' cntrgif tlektry('zl1lt. gaz i wodr 300000,00 

4000 ) Dostarczanie ciepła 300 000,00 

6050 Wydmkl inwestycyjne jednostek budżctowych 300 000,00 

Budowa miejskiej sil'ci cieplownic:ej na odcinku od III. Gen. Plllaskiego do III. S,. MO";lIs=l<; - etap li 300000,00 

600 Tr$l ll sport i IltcZllośt ) 466401 ,00 

600)6 Drogi punl iczne gm inne 1466401 ,00 

6050 Wydatk i inwestycYJne Jcdnostck budżetowych 1400 000,00 

Pr;eblldowa "lic 1/0 Os. Gr:allka wra: : mOllla::em separatora '" ultey Sponowe) • etap 1/1- IIl1co 
Świerkowtll IIliea Wi.tl/iowo 

500000.00 

P,-=eblldoll'o lllie 1/0 OS I edlił Królów Po/sI ach - lIlica Kr=ywolIslego. Chrobrego. c:ęść IIlicy Jagiełły 600000.00 

P'7eblldoll'u lllicy K.I Galc:y/iskJego 300000,00 

6300 
Dotacja cdowa na pomoc finansową udZielaną m iędzy Jednostkami samorządu tery ton alnego na 
dofinansowanie wł asnych zadalllllweslycyjnych I zakupów IIlwestycyJnych 

66401,00 

P'7eblldowa dróg gnmmJ'ch IIsprawniających kOll/lll1ikację poml ęd=.v Gmillq C:e" llollka. Gminq 
Karlliewo I /l'liasrem Maków Ma:owiecki 

66401.00 

750 Adminhtncj" publiczna 13 424,00 

75095 Pozostała działa l ność 13424,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu WOjewództwa na Itlwestycje I zakupy inwestycYJne 
realizowane na podstawie porozumleil (umów) między Jednostkami samorząd\1 terytOrialnego 

13 424 ,00 

RO::lI'6j elekwol1lc:/Iej admimsr/"acji li' samol-=qdach wOjew6d:twa ma:oll"leckiego w.spof//ag(ljące) 
I/iw clowame dWlld: l el"oścl pOlel/cjal/llt'o)e1l'6d:nva 

13 414.00 

900 Gospothul<.a komunalna i ochrona środowiska l 600000,00 
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90001 Gospodarka ŚCIekowa I ochrona wód I 500 000,00 

6050 Wydatki in westycyjne jednostek budżetO\~ych I 500 000,00 

Blld(1l1'o SU?CI kOl1oli:acji des:c:oll'l') na odcink/l od /l licy Koście/llcj do ulicy Ge l/ , Pulaskiego II'ra: 
: mOllla=em separatora ora: wylolem kanalu des:c:owego do r:ek.i Or:yc J 500000.00 

90095 Pozostała działalność 100 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek. budżet owych 100 000,00 

Opracowanie dokuII/emacjl H!lt'lrali:acjll)'lIkullliejskiego 100000,00 

Razem I 3387 030,00 I 
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Załącznik N r 3 do Uchwały N r XXXIX/260/20 ł 3 

Rady Mi ejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grud nia 20 ł 3 r. 

PRZYCHODY l ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU 

Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 

I 2 J 4 

Przychody ogółem : 2200000,00 

I 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
ś rodków pu bli cznych 

951 300000.00 

2 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku kraj owym 

952 l 900000,00 

Rozchody ogółem: l 323 600,00 

I Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 I 323 600,00 

Id: 016695BA-97A3-4 FCA·8A5A-03 1C9517ED24. Podpisany Strona 1 



Załączn i k Nr 4 do Uchwa ły Nr XXXIX/260/20 13 

Rady Miejskiej w Makow ie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 13 r. 

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTA WAMI NA 2014 ROK 

Dział Rozdzia ł § Nazwa PLan 

750 Ad minis lnH:j a publi cz na 125 559.00 

7501 1 Urzędy wojewódzkie 125559.00 

2010 
Dotacje celOWI! otrzymane z bud2:etu pru'lslwa na realizację zadań bie2.ących z zakresu 
administracji rządowej oraz mnych z.adan zleconych g1l111l1C (związkom gmin) 
ustawami 

125559.00 

7S1 
Unędy nll czC' lll)'c h orjp ln ów władzy Pfllistwowej, kontroli i orhro~ly pnłwfl Or AZ 
są d own ic twA 

I 692,00 

75 101 Urzędy naczelnych organów władzy pańs twowej, kontroli i ochrony prawa I 692.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu pansIwa na realizację zadmi bic2.ących z zakresu 
adm in istraCji T"Zt,\dowCj oraz mnych zadm'l zleconych gnHllIe (związkom gmll1) 
ustawami 

1692,00 

754 Btzpitcu nSlwo publiczne' i ochrona pruciwpoi RrowlI I 000.00 

75414 Obrona cywI lna 1000.00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na reahzacJę zadrui b I eżących z zakresu 
admilllstraCji r.tądoweJ oraz mnych zadai! zleconych gmmie (związkom gmin) 
ustnwami 

1000.00 

852 Pomoc spoltunll 2 819600.00 

852 12 
SWladczenia rodzinne. świadczenia z funduszu alimentacyjncego oraz sk ł adki na 
ubczpieczenin emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecwego 

2736000,00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymnne z budżet u pm\stwa nn realizację zadali bieŻ<lcych z z..'l kresu 
administracji rządowej oraz innych zadai! zleconych gminie (ZWIązkom gmin) 
ustawnlll i 

2736000,00 

85213 
SkładkI na ubezpleczenlc zdrowotne opłacane za osoby pobleraJace llIekt6rc 
śwmdczel1la z pOIllOC)' społecznej. niektóre świndczema rodzmne oraz za osoby 
uczestmczące w zajęciach w centrum mtegraCJ I społecznej 

9600.00 

20 10 
DotacJe celowe otrzymane z budżet u państwa na rca117..acJę zadai! bleŻ<lcych z znkresu 
admimstracJi rządowej oraz innych zadrui zleconych gmmie (zwi ązkom gmm) 
ustawami 

9600.00 

85228 Usł ugI opIekuńcze I spccJn hstyczne us ł ugI oplekUllcze 74000.00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu patistwn na realizaCję zadul) bIeżących z zakresu 
admlll1SlracJI rządowej oraz mnych zadań zleconych gmlnlc (zwi ązkom gmm) 
ustawamI 

74000.00 

Rouml 2 9H 85 1.00 I 
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WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTA WAMI NA 


2014 ROK 


Dział Rozdział § Nazwa Plan 

750 Adminislracj l'l publiczna 125559,00 

75011 Urzędy wojewódzkie 125559.00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96874,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8073,00 

41 10 Skł adki na UhCZplcczcm3 społeczne 18041,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 2571,00 

751 
Urzędy lIaczelnyc h organów włAdzy pańSIWOWtj , kontroli i ochro ny prawa onz 
s ądowniclwłI 

1692,00 

75101 Urzędy naczelnych organów wł adzy państwowej . kontroli l ochrony prawa 1692.00 

41 10 Składki na ubezplcczCIlI3 społeczne 217,00 

4120 Skladkl na Fundusz Pracy 35,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe l 440,00 

7!i4 8u.pieruńs lwo publi czne i oc hro na pruciWpOŻJlTOWa l 000,00 

754 14 Obrona cywilna 1000,00 

4300 Zakup usł ug pozostałych 1000,00 

852 Pomoc spo ł eczna 2819 (,00,00 

85212 Swiadczenia rodzinne, ŚWiadczenia z funduszu atimentacyjneego oraz s~ładki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpIeczenia spo/ccznego 

2736000,00 

3020 Wydatki osobowe 111czaliczone do wynagrodzcń 200,00 

31 10 ŚWiadczenia społeczne 2600 311.00 

4010 Wynagrodze1l1a osobowe pracownIków 48695,00 

4040 Dodatkowe ....'Yllagrodzen lc roczne 4 057,00 

41 10 Składki na ubezpieczc1l1a społeczne 65084,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 555,00 

4210 Zakup materiałów I wyposazenJa 2000.00 

4260 Zakup energi I 5000,00 

4280 Zakup us ł ug zdrowotnych 150,00 
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4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 

4350 Zakup us ł ug dostępu do siecI Internet 800,00 

4370 
Opłata z tytu lu zakupu usług telekomunikacyjnych śWiadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieCI telefonicznej 1010,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 

4440 Odpisy na zak ladov.'y fundusz świadczcli socjalnych 2 188,00 

4610 Koszty pOstępowania sądowego i prokuratorskiego 150,00 

4700 Szkolenia pnlcownikó\V Ilłebędących członkami korpusu służby cywilnej I 200,00 

85213 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobicrajacc niektóre 
świadczenia z pomocy społeczne. i, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , 

9600,00 

4 130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9600,00 

85228 Usługi op i ekuńcze i specjalistyczne usługi opiekullcze 74000,00 

4010 Wynagrodzenia osouowe pracowników 55392,00 

4040 Dodatkowe \';)'nagrodzenle roczne 46 16,00 

4110 Sk ł adki na ubezpieczenia społeczne 10334,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy I 470,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz śwmdczeń socjalnych 2 188,00 

2 947 851,00 I 

• 
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Za łącznik Nr 5 do Uchwa ły Nr XXX IX/26012 01 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 20 ł 3 r. 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 
SEKTORA FiNANSÓW PUBLICZNYCH 

Dzial Rozdzial Trcść 

Kwota dotacji 
Iw zll 

I)odmiotowcj pn:c<l m inlowcj ce lowej 

I 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki scJ<tora finansów publicznych 767000 138030 

150 15011 Samor.ląd Województwa Mazowieckiego 7205 

600 600 16 Gmina Czerwonka 66401 

750 75095 SamorLąd Województwa Mazowieckiego 13424 

851 85154 Powiat Makowski 6000 

921 92109 Mieiski Dom Kultury 375 000 45000 

92 1 92 11 6 Mieiska Bibliotek Publiczna 392 000 

Jednostki nic należące do sektora finan sów publicznych 173827 120000 

801 80 104 Niepubliczne przedszkola 173827 

851 85 154 
Realizacja programu profilaktyki 
antva lkoJ101owei 

10 000 

92 1 92105 Dzia l alność kulturalna 15000 

926 92605 UDowszechnianie kultury fiz ycznej j sportu 95000 

OGÓŁEM: 940827 258030 
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Załączn ik N r 6 do Uchwały Nr XXXłX/260/20 ł 3 

Rady Mi ejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

"MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII" 

Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan Wyszczególnienie Dział Rozdział Plan 

l 2 3 4 5 6 7 8 

z tytułu zezwolell na 
sprzedaż alkoho lu 

756 756 18 250000 
Miejski Program Profi laktyk i i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 
851 85154 228000 

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdz iałan ia 

Narkomanii 
851 85 153 22 000 

Ogółem 250000 250000 
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Uzasadnienie 

Budżet Miasta Maków Mazowiecki opracowany zostal na podstawie danych ewidencji księgowej z zakresu 
podatków i opiat, zamierzeó w zakresie gospodarki mieniem komunalnym, informacji z wydzialów Urzędu 
Miasta o wysokości planowanych dochodów i wydatków, infonnacji przekazanych przez Ministra Finansów 
w sprawi e określenia wysokości subwencji i udzialu Mi asta we wplywach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych, Wydzial Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie informacji 
o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych 
przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r., danych z Krajowego Biura Wyborczego oraz zalożeó 
i wskaźników obowiązujących przy projekcie budżetu pallstwa na 2014 r. 

I. 	 Dochody budżetu Miasta stanowią kwotę , w tym : 27.154.732,96 zl 

- dochody bieżące 27.092.732,96 zl 

- dochody majątkowe 62.000,00 zl 

Dochody te obejmują: 

al subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym: 7.807.157,00 zł 

- część wyrównawcza 987.816,00 zł 

- część równoważąca 256.398,00 zł 

- część oświatowa 6.562.943,00 zł 

bl dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym: 3.704.651 ,00 zł 

- na zadania zlecone 2.947851 ,00 zł 

- na zadania własne 756.800,00 zł 

cl dotacje z od innych JST na zadania bieżące 6.000,00 zl 

dl dotacje na programy realizowane z udzialem środków europejskich 541.143,96 zl 

e l udzialy gm in w podatkach stanowiących dochód budżetu patistwa 6.237.698,00 zł 

f) dochody wlasne 8.858.083,00 zł 

2. 	 Wydatki budżetu Miasta wynoszą: 28.031.132,96 zl 

- wydatki bieżące 24.644.102,96 zł 

- wydatki majątkowe 3.387.030,00 zł 

3. 	 Różnica mi ędzy kwotą planowanych dochodów, a wysokością 876.400,00 zł 
planowanych wydatków stanowi deficyt w wysokości 

4. 	 W roku 2014 planuje s ię splatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 1.323.600,00 zł 

ubieglych na lączną kwotę: 

DOCHODY 

Poszczególne pozycje dochodów wedlug źródel ich pozyskania z uwzględnieniem podzialu na dzialy, 
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostaly w ukladzie tabelarycznym, stanowiącym 
Zalącznik Nr I, do uchwaly budżetowej na 2014 rok. 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 	 1.445.000 zł 

W dziale tym zaplanowano dochody z majątku komunalnego, składające się z: 

- opiat za wieczyste użytkowanie i zarząd, oraz przekształcenie prawa 	 59.000 zl 
użytkowania 

- czynszów za wynajem pomieszczeó biurowych, lokali mieszkalnych, 	 944.000 zł 
użytkowych i skład ników mienia komunalnego 

- wpływów ze sprzedaży pozostałych skladników majątkowych i mieszkati 60.000 zl 
komunalnych 

- wpływów z opiat za media dotyczących miejskiego zasobu kOlllunalnego 	 260.000 zl 

- wpływów ze sprzedaży usług 	 95.000 zł 

- pozostałe wpływy i odsetki oraz różne opiaty 	 27.000 zl 
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Dzial 720 - Informatyka - 247.500 zl 

W dziale tym zostala ujęta dotacja celowa w wysokości 247.500 zl na rea li zacje projektu w ramach Programu 
Operacyj nego Innowacyjna Gospodarka ze środków UE. 

Dziol 750 - Administracja Publiczna - J34.477 zl 

Na przewidywaną wyżej kwotę wpływów skladają się: 

dotacja celowa z budżetu palistwa na realizację zadm; bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ił1llych 

zadał; zleconych gm inie ustawami - 125.559 zl (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr F1N
1.3 11 1.23.88.20 13), 

prowizja zaplanowana od dochodów z tytu lu realizacji zadali z zakresu administracji rządowej w kwocie 
18 zl stanow iąca 5% uzyskiwanych dochodów - 355 zl, 

wplywy z uslug i różnych dochodów - 6.900 zl, 

dobrowolne wplaty na promocję Miasta - 2.000 zł. 

Dzial 751 - Urzędy naczelnych orga nów wladzy państwowej , 

kontroli i oc hrony prawa oraz sądownictwa - 1.692 zl 

Planowana w rozdziale 7510 l Urzędy naczelnych organów wladzy państwowej , kontroli i ochrony prawa, 
kwota 1.692 zl stanowi przyznaną dotacj ę celową na prowadzenie i aktuali zację stalego rejestru wyborców. 

Wielkość dotacj i zostala określona wstępnie w p i śmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS 30 10- 1-27/13 
z dnia 10 października 2013 r. 

Dzial 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.000 zl 

Planowana w rozdziale 754 14 - Obrona cywilna, kwota 1.000 zl stanowi dotację cel ową na realizację zadar; 
zleconych z zakresu obrony cywilnej , zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN
1.3 111.23.88.20 13. 

Dzial 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizyeznycb i innych 

j ed nostek niepos i a daj ących osobowośc i prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem - 11.791.908 zl 

Szacunek dochodów w tym dziale dokonany zostal IV oparci u o: 

ana l i zę wplat podatków za 3 kwanaly 20 13 r, 

dane z wydzialów merytorycznych dotyczące i l oś ci środków transponowych, il ości metrów kwadratowych 
powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowan iu podatkiem od nieruchomości, 

wielkość wplywów z opiaty targowej , opiaty ad ministracyj nej oraz opiaty za czynnośc i urzędowe w trzech 
kwm1alach roku 20 I 3. 

Poszczegó lne rodzaje dochodólV przedstawiono poniżej: 

I) W rozdziale 7560 I Wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziano dochody w kwoc ie 
20.000 zl z podatku dochodowego oplacanego w formie karty podatkowej. 

2) W rozdziale 756 15 Wplywy z podatku rolnego, l eśnego, podatku od cZyłmośc i cywi lnoprawnych, 
podatków i opiat lokal nych od osób prawnych i innych jednostek organ izacyjnych na rok 20 14 przewidziano 
dochody w l ącznej kwocie 2.498.980 zł. 

3) W rozdzial e 756 16 Wplywy z podatku rolnego, podatku l eśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynnośc i cywilnoprawnych oraz podatków i opiat lokalnych od osób fizycznych na rok 2014 skal kulowano 
dochody na lączną kwotę 2.274.830 zł. 

4) Rozdzial 756 18 Wplywy z innych opiat stanowiących dochody jednostek sarllorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw, obej muje wplywy z: 

opiat za wydan ie zezwolet; na sprzedaż alkoholu - 250.000 zl, 
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wplywy z opiaty skarbowej - 270.000 zl, 

- z innych lokalnych opiat - 20.400 zl 

Planując budżet na rok 2014 okreś lono dochody w tym rozdziale na kwotę 540.400 zł. 

5) Rozdzial 75621 - Udzialy gm in w podatkach stanowiącyc h dochód budżetu palistwa ustalono na kwotę 
6.457.698 zł, z podzialem na: 

a) udzialy z podatku dochodowego od osób fi zycznych, skalkulowane na kwotę 6.237.698 zl, tj. w wysokości 
ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek 
samorząd u terytorialnego (pismo nr ST3/4820/l 0120 I 3). 

b) udzialy w podatku dochodowym od osób prawnych - wysokość planowanych wplywów zalożono na 
podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 na kwotę 220.000 zł. 

Dzial 758 - Różne rozliczenia - 7.855.157 zl 

Poszczególne częśc i subwencji na rok 2013 przyjęto do projektu bud żetu Miasta w wielkośc i wynikającej 

z zawiadomienia Ministra Finansów, pismo Nr ST3/4820/l0/20 13. 

Planowana dla Miasta Makowa Mazowieckiego subwencja ogólna stanowi kwotę 7.807. 157 zl i dzieli s i ę 

na: 

część wyrównawczą - 987.816 zl, 

cześć ośw iatową - 6.562.943 zl, 

część równoważącą - 256.398 zł. 

W dziale tym wykazano ponadto zaplanowane dochody z ty tulu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 
48.000 zł. 

Dzial 801- Oświata i wychowanie - 1.182.646,96 zl 

Okreś lony w budżec i e dochód stanowi przewidywany wplyw opiaty stalej za pobyt dzieci w przedszkolach, 
w kwocie 160.700 zl, op łat za przyrządzenie posilków w szkolach i przedszkolach w kwocie 825.000 zł , 

refundacj i wynagrodzeIl z PUP w kwocie 9.653 zł , oraz wynajmu pomieszczeli w szkolach w kwocie 10.000 zł. 

Ponadto zaplanowano dotację celową ze ś rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w wysokości 
177.293,96 zl na rea li zację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki "Szkola Równych Szans 
- IV edycja bis". 

Dzial 852 - Pomoc społeczna - 3.611.462 zł 

W poszczegó lnych rozdzialach ujęto dotacje ce lowe z budżetu palistwa na realizację zadaIl zleconych gm inie 
ustawami oraz na zadania wlasne w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego Nr F I N-ł.3 I I 1.23.88.2013 , na lączną kwotę 3.576.400 zl. 

W piśmie zaznaczono, że wysokość dotacj i na pomoc spoleczną zosta la określona wstępnie i może ulec 
zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014. 

Ponadto zaplanowano wplywy z uslug na kwotę 6.600 zl z tytulu dop lat do uslug sąsiedzkich, dochody za 
pobyt IV domach pomocy spolecznej w wysokości 16.462 zl oraz dochody związane z real i zacją zadaIl z zakresu 
administ racji rządowej na kwotę 12.000 zl 

Dział 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zl 

W dziale zaplanowano dotacj ę celową ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego w wysokości 
l ł 6.350 zl na realizację projektu .,Aktywna kobieta" w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki. 

Dzial900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 76 1.540 zl 

W dziale tym zaplanowano dochody z tytulu opiat za odprowadzenie wód opadowych w kwocie 12.000 zl, 
dochody z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokośc i 685.000 zl, wpływy z opiaty 
produktowej , różnych dochodów oraz wplywy z kar i opiat za korzystanie ze środowiska w kwocie 64.540 zł. 

Dzial 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 6.000 zl 
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Planowana kwota 6.000 zl stanow i dotację celową otrzymaną Z powiatu na zadan ia bieżące real izowane na 
podstawie porozumiel' m i ędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

WYDATKI 

Wydatki budżetu miasta na 20 14 r. planuje s i ę w lącznej kwocie - 28.031.132,96 zł 

z tego: 

I. Wydatki bieżące w kwocie 24.644. 102,96 zl, w tym: 


- wynagrodzenia i sk ladki od nich naliczone - l 1.898.048,00 zl, 


- dotacje na zadania bieżące - 1.1 I 1.827,00 zl, 


- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.954.699,00 zl, 


- obsluga dlugu - 372.600,00 zł , 


- z tytulu poręcze" i gwarancji - 41.633,00 zl, 


- wydatki na programy z udzialem środków z UE - 554.793,96 zl, 


- pozostale wydatk i - 6.7 10.502.00 zł. 


II. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3.387.030,00 zł. 

Wydatki zostaly ustalone w oparci u o możliwości dochodowe budżet u z uwzględnieniem niezbędnych 

potrzeb. 

Szczególowy plan wydatków z podzialem na dzialy, rozdzialy i paragrafy przedstawiono w Za lączniku Nr 2. 
Wielkość wydatków na zadania inwestycyjne w roku 20 I 4 przedstawiono w Zalączniku Nr 2a. 

Dział 010 - Rolnictwo i łow iec two - 1.400 zł 

W rozdziale OI 030 Izby rolni cze, zaplanowano wydatki na kwotę 1.400 zl dotyczące wplaty obowiązkowej 
skladki na rzecz izby rolniczej . 

Skladkę ustala s ię w wysokośc i 2% wplywów uzyskanych z podatku rolnego. 

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 7.205 zł 

W dziale tym zaplanowano środk i na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazow ieckiego 2007-20 13 na przedsięwzięcie inwestycyjne reali zowane na podstawie umowy 
z Województwem Mazowieckim, tj . "Przyśp i eszen i e wzrostu konkurencyjnośc i województwa mazowieckiego, 
przez budowanie spoleczel, stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
zi ntegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ i ę e lektryczną, gaz i wodę - 300.000 zł 

W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepl a zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn.: .,Budowa 
miejskiej sieci cieplowniczej na odcinku od ulicy Gen. Pulaskiego do ulicy SI. Moniuszki - etap II " w kwocie 
300.000 zł. 

Dział 600 - Transport i łączność - 1.601.401 zł 

W rozdziale 600 16 Drogi publiczne gminne, zarezerwowanO środki na remonty i bieżące utrzymanie dróg 
w kwocie 235.000 zł. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę 1.466.40 J zl, w tym: 

- Przebudowa uli c na Os. Grzanka wraz Z montażem separalOra w ulicy Sportowej - etap JlJ - ulica 
Świerkowa i ulica Wiśniowa w kwoci e 500.000 zl, 

- Przebudowa ulic na osied lu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, Chrobrego. część ulicy Jagielly 
w kwocie 600.000 zl, 

- Przebudowa ulicy K. J. Galczy,\skiego w kwocie 300.000 zl, 

- Przebudowa dróg gminnych usprawniających komunikację pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą Karniewo 
i Miastem Maków Mazowiecki w kwocie 66.401 	zl- pomoc finansowa dla Gminy Czerwonka, 

Dział 630 - T urystyka - 12.500 zl 
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Wykazana wyżej kwota przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów wypoczynku letniego nad 
zalewem oraz kosztów wynagrodzenia ratownika. 

Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 1.112.000 zl 

W rozdziale 70005 wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościam i w kwocie 46.000 zł 

z przeznaczeniem na zakup u sług w zakresie wyceny gruntów, podział u działek, opłat sądowych , ogłoszeli 

prasowych związanych z zakupem lub sprzedażą nieruchomośc i. 

W rozd ziale 70095 Pozostala dziala l ność wyszacowano wydatk i na kwotę 1.066.000 zł z przeznaczeniem na 
zakup usług zw iązanych z utrzy man iem mieszkati komunalnych, opiaty za ad ministrowanie, oplata za 
zarządzanie lokalami, konserwacj ę i eksploatację, s kładk i na fu ndusz remontowy za mieszkania komunalne we 
wspólnotach. 

Dzial 710 - Dzia lalność uslu gowa - 70.000 zł 

W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Oraz wy konanie wyrysów i wypisów z ew idencji gruntów. 

Dzial 720 - Informatyka - 247.500 zl 

W dziale zaplanowano środki w wysokości 247.500 zl na realizację projektu "Przeciwdziałan i e wykluczeniu 
cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" 

Dzial 750 - Ad ministracja publiczna - 3.064.653 zl 

Wydatki zaplanowane w tym dziale zostaną przeznaczone Da: 

- realizację zadali zleconych z zakresu administracji rządowej - 125.559 zł 

- sfinansowanie wydatków związanych z pracami Rady Miejskiej - 111 .100 zł , 

- wydatki dotyczące Urzęd u Miej skiego - 2.74 1.530 zl, 

- promocję miasta - 29.000 zl, 

- pozostałą działalność - 57.464 z ł , w tym na realizację projektu w ramach Regionalnego Progratnu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane na 
podstawie umowy z Województwem Mazowieckim pn.: "Rozwój elektron icznej adm inistracj i w samorządach 
województwa mazowi eckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjalu województwa", oraz 
opracowan ie strategii rozwoju miasta. 

Dzial 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw. - 1.692 zl 

Zaplanowana w tym dziale kwota 1.692 zł przeznaczona zostanie na rea li zację zadania zleconego
prowadzen ie i aktualizacja stalego rejestru wyborców. 

Dzi.1 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa - 28.050 zl 

Planowane wydatk i dotyczą: 

- sfin ansowani a I etatu dzielni cowego zgodnie z ustawą o Policji - 23 .500 zł , 

- ochotniczej straży pożarnej - 3.550 zł, 

- obrony cywilnej - J.000 21. 

Dzi.1 757 - Obsluga dlugu publicznego - 414.233 zl 

W rozdziale 75702 Obsluga pap ierów wartośc iowych , kredytów i pożyczek jedllostek samorządu 

terytorialnego, wyasygnowano środki IV wysokości 372.600 zl na zap latę odsetek od kredytów i pożyczek 
zac iągniętych w latach ubi eglych. 

W rozdziale 75704 Rozliczen ia z ty t ułu poręcze., i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, kwotę 

4J.633 zl stanowi przewidywany wydatek na zabezpieczenie ewentualnych rozlicze!, z tytułu poręczeń 

udzielonych przez Miasto dla Spółki z 0.0. " Inwest-Bud" TBS w Makowie Mazowieckim na zac i ągnięcie 

kredytów mieszkaniowych. 
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Dział 758 - Różne rozliczenia - 110.000 zł 

W rozdziale 758 18 Rezerwy ogólne i celowe zostala utworzona rezerwa ogólna w kwocie 40 .000 zl, oraz 
rezerwa celowa na realizacje zadania wlasnego z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zl 

Dzial 801 - Oświata i wychowanie - J1.222.836,96 zł 

W dziale tym skalkulowano środki na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem szkól 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz na utrzymanie Miejskiego Zespoi u Obsług i Szkó ł i Placówek 
Oświatowo - Wychowawczych oraz realizacj ę projektów z udzialem środków unijnych. 


Wydatki przeznaczone będą na: 


- szko ły podstawowe - 4.444 .243 zl, 


- przedszkola i oddzia ły przedszkolne - 2.720.154 zl, 


- gimnazja - 2.673.254 zł , 


- stołówki szkołne - 7 ł 3.64 ł z ł , 


- dowożeni e uczniów - 5.000 zl, 


- dokszta łcani e i doskonalenie nauczycieli- 28.433 zł , 


• - zespo ły obsług i ekonom iczno-administracyjnej szkół - 350.621 zł , 


- pozosta ł e wydatki (w tym ZFŚS emerytów) - 287.490,96 zł. 


Dzial 851 - Ochrona zdrowia - 250.000 zł 


Planowaną kwotę wplywów z tytułu wydawanych zezwołeń na sprzedaż napoJow alkoholowych 
w wysokośc i 255.000 z ł przeznacza s i ę na rea li zację Miejskiego Programu Profilaktyk i i Rozw i ązywania 

Prob łemów Alkoholowych w kwocie 228.000 zł. oraz wydatki w kwocie 22.000 zł na realizację zadali 
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdzi a łania Narkomanii. 

Dział 852 - Pomoc społeczna - 4.912.260 zł 

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 
mieszkaliców umi eszczonych w pl acówkac h IV kwocie 7 1.130 zł. 

W rozd ziale 85204 Rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 32.247 zł. 

W rozdziale 85206 Wspieran ie rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 34.236 zł na pokrycie kosztów 
związanych z p racą asystenta rodziny. 

W rozdziale 852 12 Świadczenia rodzinne, świadczeni a z fundu szu alimentacyj nego oraz sklad ki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, zaplanowano środki w kwocie 2.736.000 zł. 

W ramach ww. środków finansowane są również wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacone 

pracownikom obsługującym świadczenia oraz koszty zakupu uslug i mate ri a łów związanych z realizacją 

zadani a. 

W rozdziale 852 13 Składk i na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczen ia 

z pomocy społecznej , niektóre św iadczen i a rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj ęciach w centrun] 
integracj i spolecznej zaplanowano środki w kwocie 43.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek 

zdrowotnych za niektóre osoby pob ierające św i adczenia spoleczne (kwota zaplanowana zgodnie z dotacją 
celową przyznaną na rea l izację zadani a). 

W rozdziale 852 14 Zasi lki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni a emerytalne i rentowe, 
przewidziano realizację wypłat zasiłków i pomocy w naturze na kwotę ł 2 1.1 50 zł ; z tego: kwotę 53.650 zł 

stanow ią środk i z budżetu gminy, natomiast kwotę 67 .500 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

W rozdzi ał e 852 ł 5 Dodatki mieszkaniowe, przewidziano ś rodk i na wypł atę dodatków mieszkaniowych na 
kwotę 570.000 zł dła osób które spełniają warunki do takiej pomocy i wystąpią do Mi asta z wnioskiem, 
o którym mowa w ustawie o dodatkach mi eszkaniowych . 

W rozdział e 852 I 6 zapłanowano wydatk i na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 298.400 zł. 
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W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy spolecznej, zaplanowano kwotę 647.264 zł na utrzymanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Spolecznej. 

W rozdziale 85228 Uslugi opieku"cze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze, wyszacowano wydatki na kwotę 
168.233 zl z przeznaczeni em na wynagrodzenia i pochodne dla pielęgniarki oraz osób świadczących usługi 
opiekuticze i specjalistyczne. 

W rozdziale 85295 Pozostala dziala l ność, przewidziano wydatki w kwocie 190.000 zl na doplaty do 
wyżywienia w stolówkach szkolnych dla dzieci objętych programem " Pomoc patistwa w zakresie dożywiania". 

Ozial 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 116.350 zł 

W dzia le zaplanowano środki w wysokośc i I 16.350 zl na realizację projektu "Aktywna kobieta" w ramach 
Programu Operacyj nego Kapital Ludzki. 

Ozial 854 - Ed ukacyjna opiek a wychowawcza - 239.208 zl 

W rozdziale 8540 I Świet lice szkolne, zaplanowano wydatki na kwotę 20 1.208 zl z przeznaczeniem na 
wynagrodzenia i pochodne dla pracowników świetlic szkol nych . Natomiast w rozdziale 854 12 zaplanowano 
wydatki na organizację zimowiska w kwocie 6.000 zł, oraz w rozdziale 854 I 5 zabezpieczono środki na wkład 

własny niezbędny do wypłaty stypendium 

• 
Ozial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.119.350 zł 

W rozdzial e 9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatk i na kwotę 1.567.400 zł 

z przeznaczeniem na drobne remonty, przeglądy oraz czyszczen ie kanalizacji deszczowej , zakup usług 

związanych z ochroną wód, u.iszczenie op ł aty za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej na 
rzecz Urzędu Marszałkowsk i ego. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.500.000 zł na 
zadanie pn: "B udowa s ieci kanal izacji deszczowej na odcinku od ulicy Koście l nej do uli cy Gen. Pulaskiego 
wraz z montażem separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc", 

W rozdzia le 90002 Gospodarka odpadami zabezpieczono środki w kwocie 660.000 zl na pokrycie kosztów 
fu nkcjonowania systemu gospodarowan ia odpadami w 2014 roku. 

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi , zap lanowano kwotę 130.000 zl na zakup uslug związanych 

z oczyszczaniem miasta i wywozem nieczystośc i. 

W rozdziale 90004 Utrzy manie zieleni w miastach i gminach, przewidziano wydatki na utrzymanie 
i konserwację zieleni w mieście na kwotę 59.000 zł. 

W rozdziale 900 15 Oświet le nie ulic, placów j dróg, zaplanowano kwotę 369.000 zl na wydatki związane 
z oświetleniem ulic, a w szczególności na zakup energii, wykonanie bieżących remomów ośw i etlenia ulicmego 
oraz konserwację oświetlenia ulicznego. 

W rozdziale 900 19 Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opiat i kar za korzystanie ze 
środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zl. 

W rozdziale 90095 Pozostala działalność, planowane środk i stanowi ą kwotę 273.950 zl z przeznaczeniem na 
zakup materialów, zakup energii i wody (fontanna miejska, zdroje uli czne), zak up uslug remontowych, wywóz 
nieczystośc i , wy łapywanie bezpaIiskich psów, inkaso opiaty targowej, oraz opracowan ie dokumentacji 
rewitalizacj i ryllku miejskiego. 

Ozial 921 - Kultura i ochron'l d ziedzictwa narodowego - 827.000 zł 

W rozdziale 92 105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł 

z przeznaczeni em na dotację dla instytucji pożytku publicznego. 

W rozdziale 92 109 Domy i oś rod ki ku ltury, świetlice i kluby, zap lanowano środki w kwocie 420.000 zł 
z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury. 

W rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 392.000 zl dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej na pokrycie kosztów działa lności bieżącej. 

Ozial 926 - Kultura fizyczna i sport - 273.494 zl 
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W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 273.494 zl z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji pożytku 
publicznego na zorganizowanie imprez sponowych dla dzieci i młodzieży, wydatki związane z utrzymaniem 
obiektów sponowych Miasta, oraz stypendia. 

B 

mgr a/lU$l ~wski 

• 
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Załącznik Nr .... AE............. 

UCHWAŁA NR XXXIX/26112013 

do Protokołu Nr .)<)<:~ !.X...RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
z dnia .?:>.o..g\W,ch.Un...J.O,A-'/ 

z dnia 30 grudnia 20 13 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim na 2014 rok 

Na podstawie §20 ust. J Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załączni k do uchwały 

Nr XXXVIl1240/20 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 20 l3r. IDz. Urz. Woj . 
Mazowieckiego poz. 13208 z dnia II grudnia 20 l3r./ uchwala się, co następuje : 

§ I. Przyjmuje s i ę plan pracy Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok w brzmieniu okreś lonym 

w załączniku do uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc ia . 

• Przewodniczący Rady 

Ilfl 
wald~i;'Ski 
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Załącznik Nr l do Uchwaty Nr XXX IX/26 lI20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dn ia 30 gmdnia 20 13 r. 

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM NA 2014 ROK 

STYCZEŃ 

l. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejskiej. 

2. Przedlożenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok. 

3. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i statych Komisji Rady za 2013 rok. 


MARZEC : 


l. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejskiej. 

2. Ocena stanu porządku publicznego w mieście Maków Mazowiecki . 

3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim za 20 I 3 rok. 

4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii 
w Makowie Mazowieckim za 2013 rok. 

5. Informacja z realizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i młodzieży). 


KWIECIEŃ: 


I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej. 

2. Analiza działania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach Międzygminnych. 

3. Omówienie informacji w sprawie przygotowania Miasta do wypełniania obowiązków wynikających 

z ustawy o ut rzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Informacja z działalności jednostek budżetowych Miasta za 20 I 3 rok. 

5. Przyjęcie informacji z realizacji 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. 

MAJ: 

I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejskiej. 

2. Podjęcie uchwaty w sprawie nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

3. Infonnacja o przygotowaniach do Dni Makowa. 

4. Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży). 

5. 	Przygotowania do remontów w placówkach oświatowo - wychowawczych. 


CZERWIEC - DNI MAKOWA Uroczysta sesja Rady Miejskiej. 


I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej. 

2. Nadanie odznaki zasłużonym dla Miasta Makowa Mazowieckiego. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania budżetu Miasta za 20 13 rok oraz udzielenia absolutorium 
Bunnistrzowi Miasta. 

WRZESIEŃ: 

I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał sk ierowanych pod obrady Rady Miej skiej . 
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2. lnfonnacja z realizacji budżetu Miasta za I pólrocze 2014 roku. 

3. Raport z realizacji zadali oświatowych. 

4. [nfonnacja z realizacji wypoczynku letniego (wszystkie organizacje korzystające z dotacji). 

5. Jnfonnacja z realizacji przygotowali placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. 

PAŹDZIERNIK : 

I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejskiej. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działa lności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2015 rok . 

3. Omówienie wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 20 15 rok wypracowanych przez stałe komisje 
Rady Miejskiej. 

4. lnfonnacja o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2013 rok. 

LISTOPAD: 

I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej . 

2. lnfonnacja o projekcie budżetu Miasta na 2015 rok. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych na 2015 rok. 

GRUDZIEN: 

I. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał skierowanych pod obrady Rady Miejskiej . 

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2014 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 20 15 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzia łania Narkomanii 
w Makowie Mazowieckim na 2015 rok. 

5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok. 

6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 20 15 rok. 

7. Przedłożenie planów pracy stalych Komisji Rady na 2015 rok. 
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Uzasad n ie n ie 

do uchwaly Nr XXX IX/261 /20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 gnldnia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok 

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika §20 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki 
stanowiącego zalącznik do uchwały Nr XXXVII/240120 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
5 grudnia 20 13r./Oz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz.13208 z dnia I I grudnia 20 13r./. 

Mając powyższe na uwadze przedkladam Wysokiej Radzie projekt uchwały celem podjęcia . 

BUR TRZ MIASTA 

• 
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Załącznik Nr ......AJ............

UCHWAŁA NR XXX IXl262/20\3 

RADY M IEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM do Protokołu Nr Xl.?:.\K.. 
')...{'\ l. ' \ '"Ą"b '" z dnia wiin',:5M-1.Oł>M.o,...l'/.+.1 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej PI'ognozje Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na łata 2013-2019 

Na podstaw ie Na podstaw ie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dn ia 27 sierpnia 2009 r. 
o fin ansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późno zm.). Rada Miejska w Makowic Mazowieckim 
uchwała , co następuje: 

§ l. W uchwale Nr XXVI/ ł83/20 1 2 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im z dnia 28 grudn ia 2012 r. 
w sprawie Wieloletn iej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazow iecki na lata 2013-20 19: 

l ) załącznik Nr 1 zastępuj e s i ę załączn ikiem Nr I do niniejszej uchwały, 

2) za łącznik Nr 2 zastępuje s i ę załączn ikiem Nr 2 do niniejszej uchwa ły. 

§ 2. Wykonanie uchwa ły powierza s i ę Burmistrzow i Miasta. 

• § 3. Traci moc Uchwała Nr XXX łX/257120 1 3 Rady Miejskiej w Makowie Mazowi eckim z dnia 30 grudnia 
20 13 r. w sprawie dokonania zmi an w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2013-2019. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Mi ej skie 

t 
Walde 

• 
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• • 
Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIXI262/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Wyszczególnienie Dochody ogółem 

z tego: 

Dochody bi~ce 

w tym: 

Dochody 
majątkowe 

w tym: 

dochody z tytułu 

udziału we 
wpływach z podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych 

dochody z tytulu 
udziału we 

wpl',wach z podaU<u 
dochodo-....ego od 
osób prawnych 

pod,WI opiaty 

w tym: 

z subwencji 
ogólnej 

z tytułu dotacjI i 
środków 

przeznaczonych 
na oele bieżące 

ze sprzedazy 
majątku 

z tytUłU dotacji 
orazśrodk6w 

przeznaczonych 
na Inwestycje 

z podatku od 
nieruchomości 

lp 1 1 .1 U.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1 .2 1.2.1 1.2.2 

Formuła {1 . l)+-[1.2) 

Wykonanie 2010 26571 873,81 23264181,67 4829872,00 114021 ,82 5128086,21 3293836.25 6989253,00 4353331,09 3307692.14 628480,92 2670494,82 

WykonanIe 2011 25663364,11 25192416,09 5961 432,00 151905,73 5257967,91 3390 601 ,35 6976064,00 4517 138,48 470948,02 111779,85 344499,99 

Płart 3 kw 2012 27247534,47 25566824,47 5898683,00 150 000,00 5720482,00 3879500,00 7126 559,00 "421 975,47 1 680710,00 781 260,00 839450,00 

Wyl<.onanie20121) 27 645 944,38 25794 281,36 5734 939,00 275215,04 5362545 ,38 3443015,39 7225143,00 4617193,05 1 851 663,02 1 008633,55 787197,12 

2013 29 509 907,84 28 076 238,84 5871351,00 220000,00 6007000,00 3970000,00 7559969,00 5501027,84 1433669,00 55000,00 1 375919,00 

2014 27154 732,96 27 092 732,96 6237698,00 220000,00 6281950,00 3920 000,00 7 B07 157,00 4251 794,96 62000,00 60 000,00 0,00 

2015 27 761 068,00 27 697 828,00 6399866,00 228880,00 6762733,00 3984 732,00 7792319,00 "700 078,00 63 240,00 60000,00 0,00 

201. 28 251 784,00 28 187 279,00 6 463864,00 231 177,00 6830360,00 4024580,00 7870242,00 4747078,00 64 505,00 50000,00 0,00 

2017 28756820,00 28 751 025,00 6528503,00 233488,00 5898664,00 4064825,00 7948944,00 4794 549,00 5795,00 0,00 0.00 

2018 29 044 988,00 29 038 535,00 6593788,00 235824,00 6967650,00 4 105473,00 8028434,00 4842495,00 6453,00 0,00 0,00 

2019 29336 038,00 29 328 921 ,00 6659726,00 238182,00 7037327,00 4146528,00 
-

8108718,00 4890 920,00 7117,00 0.00 0,00 
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z tego: 

w tym: 

w tym: w tym:-' II&~~ 
~~eni.l1 -hIóow ~mbowIp --Wyszczeg6łnienie Wydatki ogółem ~wert.24' ..... , - odsetki [ dyskonto Wynik bud1etu 

'łJydatki biclące z tytułu poręczeń i illit 2 .......... I dnia 27 pr"''',, -~ wydatJó na obsługę ~reślone w art 243 Wydatki majątkowe 
~2OOI.o~ --gwarancji ~(Oz.U. Nrl'7 . ~D~ dlugu usl l usła'Ny lub 
poL 1240. 1 p6tn. lm.) lIoIl II(:mIczIi. w W)'IOkIłd ". art 169 usll ufp z 

III't. llM1 ...... 'pI<I2~awyll: ;au.; .... podIog~ 
...... 30 cu.....:a 2005 f . D ~dcCacMl 2005 r. -_... budtetJ peń_1) 

U. Nr 2411. pQ:L 21001, Z 

......
l p 2 2.' 2.1 .1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.2 3 

Formuła [Z.l\ + (2.Z\ [II -{21 

Wykonanie 2010 29151 519,16 21881921.26 0.00 0.00 0.00 241786.85 241786,85 7269597,90 -2 579 645,35 

\l'lyk.onanie 201 1 24 053 060,88 22319051,04 0,00 0,00 0,00 409902,32 409 902,32 1734 009,84 1 610303,23 

Plan 3 kw. 2012 27098477,47 24191 992,47 416'33.00 0,00 0,00 352000,00 352 000,00 2906 485,00 149057,00 

~20121) 26 039 230,88 23152895,20 0,00 0,00 0,00 359639,75 359639,75 2886 335,68 1 606713,50 

2013 31475582,85 25 480 939,85 41633,00 0,00 0,00 195000,00 195 000,00 5994 643,00 -1 965 675,01 

2014 28031132,96 24644 102,96 41633,00 0,00 0,00 372600,00 372600,00 3387030,00 -876400,00 

2015 26454 318,00 24757844,00 41633,00 0.00 0,00 300 500,00 300 500,00 1696474,00 1306 750,00 

201. 26936 959,00 25374072,00 41633,00 0,00 0,00 211940,00 211940,00 1562887,00 1 314825,00 

2011 27460895,00 25627813,00 41633.00 0,00 0,00 148450,00 148450,00 1833082,00 1295925,00 

2018 27 781 325,00 25884091 ,00 41633,00 0,00 0,00 85900,00 85900,00 1897234,00 1263683,00 

20'9 28611 121,00 26 142932,00 41633,00 0,00 0.00 24570,00 24570,00 2 468 189,00 724917,00 
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Wolne środki, o Kredyty, Inne przychodyPrzychody NadwyżkaINyszczeg61nienie których mowa w nlezwląz8ne zpożyCZki. emisjabudżetu bud2:etOVła z lat na pokrycie na pokfYCie na pokrycie na pokrycieart 217 usl2 papierów zaciągnięciem
ubiegłych defICYtu budżetu deficytu budzetu deficytu budżetu deficytu budżetu6 ustawy długuwartościov.ych 
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• •z tego: w tym: Kwota 

w tym: w tym: 
zobowiązań 

Wskaźnik Wskatnik wynikających z 
~l-"~~ w tym. """"..... zadłużenia do zadłużenia do przejęcia przez. 
... 1S...1 .... 1ttoooc~ wyłączeń z dochodów dochodów jednostkę 

Spłaty rai oktril(:on)'Cll w: ML 2U lal. 3 
ogranicZeń dugopk!' lISIII"')' (lub MI.. tot lISI. 3 

_. 
og6lem og6lem,o samorządu 

RozChody kapita/o.vy(:h pk! , ufp l. 200S ' .l. 11ft. '21. p.-zypaclałącyd1 na Inne rozchody 
określonych w art kwota wyłączeń z określony w art którym mowa w terytorialnegoWyszczególnienie kredytów I 11'11..., Z dnI!! 27 !IiMpnI1 200lI Kwota długu 170 ust. 3 ufp:z:

budżetu r _ przepi$y ...,...-lIj~ dany rok kwoI niez..o.iązane ze 2005 r. oraz w 8ft. ograniczeń dlugu 170 ufp z 2005 art. 170ufpz zobowiązań po 
pożyczek oraz __ II ,1n.aMaeII .,<ąaol 

Spłatą długu 36ust8Wy o określonych wart. r. J bez 2005 r., po likwidowanych i 
wykup papierów ~(DLU. Nr'57. oktełlOl'1)'dl w art. 

Pl%. 12~1. l. p6bt. zm.J 0I"al 
zmianie niektórych 170 ust. 3 ufp z uwzględniania uwzględnieniu przekształcanych 

wartościQYvYCh 243 ust. 3 pIU l ustaw w związku Z 2oo5r.. r! .MllJ:\W<fyl.d,.g 7 grudnia ustaY.y lub aft. 169 wyłączeń wyłączeń jednostkach 
2012 •. II zml..,\o roIe~ 

U!l 3 pkt l ufp z 
realizaCją ustawy 

Określonych w określonych w zaliczanych do 
_w~4ńuzrl::llIt.q" budżetowej 

lłSIawy to..dteiowej (lk.u. poz. 2005,. pkt 6.1. pkt5.1. sektora finansów 
1456) publicznych 

l p 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.2 6 6.1 6 .1.1 6.2 6.3 7 

Formuła [5. 1]'" [5.2J {6V1' ([61--(6 ·1)1[1 1 

Wykonanie 2010 3547049,11 1947049,11 0,00 0,00 1600000,00 8524312,00 0,00 0,00 32,46% 32,46% 0.00 

Wykonanie 2011 1 678924,80 1 678924,80 0,00 0,00 0,00 7 134387,00 0,00 0,00 27,60% 27,80% 0,00 

PLan 3 kw. 2012 1 n6594,00 1 778594,00 0,00 0,00 0,00 6096099,00 0,00 0,00 22,37% 22,37% 0,00 

Wykonanie 2012 l) 1 n8593,60 l n8593,60 0,00 0,00 0,00 5650250,00 0,00 0,00 20,4-4% 20,44% 0,00 

2013 3 946400,00 3946 400,00 0,00 0,00 0,00 6529680,00 0,00 0,00 22,13% 22,13% 0,00 

201-4 1323600,00 1 323600,00 0,00 0,00 0,00 7 106 080,00 0,00 0.00 26,17% 26,17% 0,00 

2015 1606 750,00 1606750,00 0,00 0,00 0,00 5499330,00 0,00 0 ,00 19,81% 19,81 % O,OO! 

201. 1614825,00 1614 825,00 0,00 0,00 0,00 3684505,00 0,00 0.00 13,75% 13,75% 0,00: 

2017 1 595925,00 , 595925.00 0,00 0,00 0,00 2286580,00 0,00 0,00 7,96% 7 ,96% O,OO j 

2018 1563663,00 1 563663,00 0,00 0,00 0,00 724917,00 0,00 0,00 2,50% 2.50% 0,001 

201' 724917,00 724917,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,_ 0.00% O,OO! 
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Rdaeja •. _. 
~~.....- w'" 242 IIstMwy 

•__• ~ ....~ ~o 
Wyszczególnienie I ~~ ~~ ......... wpl.l41ł
~IN~. _...-.~.,.yo:Ia\l<_fllet~ ",,*, ~''.2• • ~ 

~"""D o....,.:IatIII~wplrtZ.I~ 

Lp 8 1 8.2 

Formuła 

r~onanie2012 1) 

w,w". •
. . Wskablik ~ pIertowaMj ---W~ . planowanej~ej ~kwotrlQliltJ' 00p.Isł:cu1ny~ Inlo!tr\Kllo~

PLanowanojIł!CV18I l~aA.okllnl ~pI_..... WSkabIIItpla.-...j ~l~ Dop./sZc:r~ ~--,kwot)'splaty 
kwoIy $p/«y zobowiązań, o _w ..... ~3'*. 1 ~ ~loPIMy K....... ~ ~~~ ~wart.243~"'" ~ 
~O kt6rejmowawlll1. ""-,,OOIlllChoOOrw zobowII!,zIoi.oIclÓqj~ noI4;Zku ~,oU6nl ~.po ~OktrilGny ~ ....... a43
l<I~rrcw.wowt. 169ustll.1pz ~~, .. en. 2ołl .... ' ''''-Y'''' ~...... rn->: ~ 2 10;:'po ~. po """',1'0_w-.t243 ..... ' 

169u&tl''''' 2005 ~ cIOd'IocII\w~bQ )ednosIIoiIY~U ~.,.,00chud6w ........ez'""~ -V ~......... ~
do• - .. Z r. DIbow'~~ ~~ ~ og6Iwl po wIl/t.3O ....-..tcllllll ~.... ~ ~4Z8ń~ ~~~ 
2005'. 00 dochod6w~. ~OftIVOpnat ~~ ~oo ~ '.....,...2012 •. 0 w;rt- 38~ l clr-. MI'OI~_ ~PI"lłQ:OOC:hocIćwog6lem, poUWZQlędnienou ~.~~ _~kę~ ~yw"...,..,,_ ~~ ~róeł.UWydI ~2D12ro ~~ ~~ 

bulJW'Zględrtlerlła \N)'Iączeń ~ Iw, W)1OIIaIfoego po buIU~. ~GrMgOPfDZ ,,","'w~l _nl~ ~-~ ~~p!Iw)'1l11CZeń ~1'18 ~..... ~niu"';":'eń podIeg~doIkzotIilo ~.~u ~usc....,. .....- ... .~z ~ ~~ 
oIrJeAlo-rydlwpkl cianyrok ~III ~".d.ny"* 1~,""'244 t~_po budz..-.,OCIiczony :;:::::",*1rWf ~ot.mtonJdl ~..~ 511 ....._ ' o-- PI7YI*'~... ~ .. pld.SI .1 ......., ~ *O!*duoplln3 _. ,OtIIiO::UInJ wpUS. l . 1~ "1*5.1.1_, 

. • • .......8$......~.... wpkl dIny ... ~.. ~::r"" ~rolw ... __ o~ ~wOf*Clu ot*tDnIQIOwopardoJ 

5.1 .1. 1*1.5.11 . ~raIr. 1tIku~1IUOG opl-.3~rrau owyUlMlieIOku-.rei.,..,. filii _~ .....,... ..,':.gt' I'I1II ~~ rok--- ...9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.a 

'HS1t-"." 
"'~'1 

6,24% 

8,1 4% 

7,970/. 

7,73% 

2013 259529B,991 3504594,001 14,1B%1 14,1B%1 14,1B%1 14,1B%1 0,001 14,18% 

2014 2 44B 630,001 2 44B 630,001 B,40%1 xl· (,0%1 B,40%1 0,001 6,40% 

20" 7,02% 

2016 28i3 207,001 2 B13 207,001 _-",B1%1 xl 6,61%1 6,6W.1 0,001 6,61% 

2017 6,21% 

2O'B 3154 444,001 3154444,001--· - 5.B2%1 xl--S,B2%1 . 5,B2%1 0,001 5,814.4 

20" 31B59B9,001 31B59B9,001 2,70%1 xl 2,70%1 2,~ O,~ 2.70% 
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• 

Wyszczególnienie 

Lp 

Formuła 

Wykonanie 2010 

Wykonanie: 

Plan 3 kw. 2012 

\'łykonanie2012 'l 

2013 

2014 

2015 

2016 

20 17 

2018 

20, e 

Przeznaczenie 
prognozowanej 

nadwyżki 
budl:elowej 

10 

0,00 

0,00 

O,OC 

O,OC 

O,OC 

0,0< 

1 306 750,OC 

1 314 825,00 

1 295925,00 

1 263663,00 

724917,00 

w tym na: 

Spłaty kredytów, 
poZyCZek i wykup 

papierów 
wartościowych 

10 1 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

1306 750,00 

1314825,00 

1 295925,00 

1 263663.00 

724917,00 

Wydatki bieLlce na 
wynagrodzenia i 
skladlti od nich 

naliczane 

11 .1 

11 327 532,97 

11 27911 2,80 

11 995 032,00 

12002430,00 

12 595933,00 

11 898 048,00 

12 585051,00 

12836752,00 

13094771 ,00 

13225719,00 

13 357 976,00 

Wydatki związane z 
funkcjonowaniem 
organów jednostki 

samorządU 

terytorialnego) 

11 .2 

2605497,n 

2463707,31 

2849202,00 

2507431,62 

2907780,00 

2 

2995890,00 

W ydatki objęte 

limitem art 226 ust 
3 ustawy 

11 .3 

[1131J+[1' .UJ 

3844 B07,6i 

529783,14 

1454 967,00 

-4 585 856,32 

619702,9€ 

82700,OC 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

e o 'N)'branych rodzajach 

z lego: 

bieżące 

11 .3.1 

129872,00 

124608,14 

534 473,5C 

538429,OC 

648 313,3~ 

599073.91: 

82700,0< 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

maJątkOVłe 

11.3.2 

3714935,67 

405175,00 

913285,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

Wydatki 
inwestyCyjne 

kontynua.vane 

11.4 

0,00 

0,0< 

Otoe 
0,00 

3375000,00 

0.00 

0,00 

0 ,00 

0.00 

0,00 

0,00 

Nowe wydatki 
inwestyCyjne 

11 .5 

0,00 

O,OC 

O,OC 

0,0< 

2604 100,0( 

3300000,0( 

0,0< 

0,00 

0,00 

0,00 

o.oc 

Wydatki majątkowe 
w formi~ dotacji 

11 .6 

0,00 

o,oc 
O,OC 

O,OC 

f 5 543,0( 

87030,m 

O,OC 

0,00 1 

0,00 

0 ,00 

0,00 
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•
•Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których n1O\Ya wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

w tym: w tym: w tym: 

Docł1ody bietące 
w tym: Dochody w tym: 

Wydatki bieiące na Wydatki bieżące na 

na programy, 
majątkowe na 

programy, projekty realizację programu. 

projekty lub zadania środki określone w programy. projekty środki określone w lub zadania projektu lub zadania 
Wyszczególnienie finansowane l art 5 ust 1 pkt 2 lub zadania art. S ust 1 pkt 2 finansowane z finansowane wynikające wyłącznie

środki określooe w środki określone w 
udziałem środków, ustawy o,.vynikające finanSO'NSne z ustawy wynikające udziałem Srodk6w, środkami z zawartych umów z 
o kt6ryc.h mowa w 

art 5 ust l pkt 2 
~cznlez udziałem środków. ano 5 usl 1 pkt 2 

wyłącznie z o kt6ryd1 mowa w Określonymi w art. 5 pocIrrtiotem
ustawy o których mowa w usławy 

dysponującymart5uSl.lpkt2i3 zawartych umów na zawanych umów na art 5 ust l pkt2i 3 usl. 1 pkt 2 uslawy 

ustawy r ealizację programu, art. 5 ust l pkt2i3 realizację programu, ustawy środkami, o których 
projektu lub zadania ustawy projektu lub zadania mowa w art. 5 usl 1 

pkt 2 ustawi 

Lp 12.1 12.1.1 121 .1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formuła 

Wykonar"le 2010 347733,06 347733,06 0,00 233551 1,66 2 335511 ,66 0,00 392720,41 333812,35 0,00 

Wytwoanie 2011 302375,71 302375,71 0,00 0,00 0,00 0,00 375009,08 316296,42 O,OOi 

Plan 3 k'N. 2012 292 99S, 11 292998,11 0,00 0,00 0,00 0,00 337392,50 292997,16 0,00: 

Wylo<onatlie 2012 l ) 296 466,49 296406,49 0,00 0,00 0,00 0,00 257641 ,65 222184,68 0,00' 

2013 776929,71 679263,57 679263,57 556500,00 473025,00 0,00 653 273,72 736 763,75 853273,72 

2014 541 143.96 476322,45 476322,45 0,00 0,00 0,00 554 793,96 476322,45 476322,45 

201S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 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 

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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Wyszcz.eg6In jenie 

KIoOOty dot~ p-zejęci. i spłaty zoba..o.iązań po lamodziehych pubhcznyd'l Z4kład8ch opieki zd~ oraz pokrycia ~~Iw 

Wydatlc.i majątkowe 
na programy. 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udZiałem środków, 

o klÓfydl mowa w 
an.5usl l pkt213 

u.slawy 

w tym: Kwota zobowiązań 
wynikaj ących z 
przejęcia przez 

jednostkę 
samorządu 

terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 
przekształcanych 

samodDelnych 
zakladach opreki 

zdrowotnej 

Dochody 
budżetowe z tytvłu 
dotacji celowej z 

budtetu państwa. o 
kt6rej mowa w art.. 
196 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. 

o działalności 
leczniczej (Oz.U. Nr 

112, poz. 654, z 
pótn, zm,) 

Wysokość 
zobowiązań 

podlegają-
umorzeniu, o którym 

mowa w art. 190 
ustawy o 

działalności 

leczniczej 

Wydatki na spłatę 
przej,,,,,, 
zoboV,;ązań 

samodzielnego 
p.blicznego zakładu 

q>ieki zdrowotnej 
p-zeksztalconego 

na zasadach 
oI<.reślonych w 
przepisach o 
działalności 
leczniczej 

Wydatki na spłatę 
przejętycł1 
zobowiązań 

samodzielnego 
pubłicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
likwidowanego na 

zasadacłl 

określonych w 
przepisach o 
działalności 

leczniczej 

Wydatki na splatę 
zobowiązań 

samodziełnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętyCh do końca 

2011 r. na 
podstawie 

przepisów o 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

IJIIycSalki bieżące na 
~rycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

finansowane 
środkam i 

oł<reślonymi w aft. 5 
ust 1 pkt 2 ustawy 

lNydaU<.1majątkowe 
na realizacJę 

programu, pro;ektu 
lub zadania 

wynikające wyłącznie 

z zawartych umów z 
podmiotem 

dyspooującym 

środkami, o których 
mowa w art. 5 usl 1 

pkt 2 ustawy 

Lp 12' 12.4.1 12.4.2 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Formuła 

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

Wykonanie 201 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw 2012 22095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonante 201 2 1) 10347,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 562543,00 473025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"M 20629,00 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 

:!,,,. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

20'. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20'. 0.00 
-

0,00 0,00 0,00 0 ,00 ~ '-~ -
0,00 0,00 0,00 0 ,00 

•
• 
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Wyszczeg61nienie 

Dane uzupełniające o długu I jego spłacie 

Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
wykup papłerów 
wartościowych . o 

któryCh mowa w pkt. 
5.1., wynikające 
wyłącznie z tytułu 
zobov.iązań jut 
zaciągniętyCh 

Kwota długu, 
klórego planowana 
spłata dokona się z 
wydatków budtetu 

Wydatki 
zmniejszające dług 

w tym: 

Wynik Operaqi 
niekasowych 

wplywającycłl na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, różnice 

kursowe) 

spłata zobowiązań 
'N'(1'nagalnych z lat 

poprzednich, innydl 
niż w pkt 14.3.3 

związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytulów dłużnych 

wliczanych w 
państwowy dług 

publiczny 

wypłaty z tytułu 
..vymagalnych 
poręczeń i 
gwarancji 

lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 

Formuła 

VolykorIanie 2010 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 O,OC 

Pian 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

Wykonanie 2012 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -769S0,OC 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

. 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

2018 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

201 9 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OC 

Strona 

Id: 536DD043-9EA 7-4EDA-8D2 I _ I 8655683I3BCC. Podpisany Stron. 10 

9 



• • Strona 
Załącznik N r 2 do Uchwały Nr XXXIX/262/2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r . Wykaz przedsięwzięć do WPF 

kwoty W 

zl 

Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji 

koordynująca od do 

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 .1+1.2+1.3) 

1.' - wydatki bieżące 

1.b • wydatki majątkowe 

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art5 usl1 pkt 2 i 3 
ustaVoO' z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych {Oz.U.Nr 157, 
poz.1240,z późn .zm')l z tego: 

1.1 .1 - wydatki bieżące 

"Aktywna kobiela w 
- Aktywizacja MIEJSKIOSRODEK 

1. 1.1.1 zawodowa kobiet długotrwale POMDCY 2008 2014 
bezrobotnych z miasta Maków SPOŁECZNEJ 
Mazowiecki 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.1.2 w mieście Maków Mazowiecki  URZĄD MIEJSKI 2013 2015 

PrzecivIdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

Szkoła Równych Szans Programy 
1.1. 1.3 Rozwojowe Szkól - IV edycja bis - ZESPóŁ SZKÓŁ Nr 2 2012 2014 

\I1IYrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych IV systemie 
oświaty 

Szkoła Równych Szans Programy 
ZESPóŁ SZKóŁ NR 11.1./.4 Rozwojowe Szkól-IV edycja bis  2012 2014 

Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w sysfemie 
oświaty 

I 1,1 .2 - wydatki majątkowe 

Łączne nakłady 
Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017

finansowe 

7003463,62 4585856,32 619702,96 82700,00 0,00 0,00 

1 831 279,62 648313,32 599073,96 82700,00 0,00 0,00 

5172184,00 3937543,00 20629,00 0,00 0,00 0,00 

2350999,62 1181336,32 575422,96 82700,00 0,00 Q,OO- - - _. -
1 757479,62 61 8 793,32 554 793,96 82700,00 0,00 0,00 

596649,22 130000,00 130000,00 0.00 0,00 0,00 

390230,40 60030,40 247500,00 82700,00 0,00 0, 00 

391225,00 206347,33 97950,16 0,00 0,00 0,00 

379 375,00 222415,59 79343.80 0,00 0,00 0,00 

I 593520,001 562543,001 20629,001 0,001 0,001 0,00 

Strona II
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Limit 201 8 Limit 2019 
Limit 

zobowiązań 

0,00 0,00 5288259,28 

0.00 0,00 1 330087,28 

0,00 0,00 3958172,00 

0,00 
~ 

OjOO- 1 839459,28 

0,00 0,00 1 256287,28 

0.00 0.00 260000.00 

0.00 0,00 390 23~~ 

0.001 0.001 304297,491 

1--' 0.001 0.001 301 759,391 

0,001 0,001 583172,001 

Strona 12Id: S36DD043-9EA 7.4EDA-8D21-186SS683BBCC Podpisany 
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Jednostka Okres 

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady 
Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 

koordynująca od do 
finansowe 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.2.1 w mieście Maków Mazowiecki  URZĄD MIEJSKI 2013 2015 556 500.00 556500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

Przyśpieszenie wzrostu 
l 1.2.2 konkurencyjności województwa URZĄD MIEJSKI 2009 2014 15540,00 1905,00 7205,00 0,00 0,00 0,00 

mazowieckiego, przez budowanie 
społeczellslwa informacyjnego; 
gospodarki opartej na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 

Rozwój elektronicznej administracH w 
1.1.2.3 samorządach województwa URZĄD MIEJSKI 2010 2014 21480,00 4 138,00 13424,00 0,00 0,00 0,00 

mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa 

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - - - . 

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 4652464,00 3404520,00 44 280,00 0,00 0,00 0,00 
w pkt 1.1 i 1.2),rtego . 

1.3.1 - wydatki bie1:ące 73800,00 29520,00 44 280,00 0,00 0,00 0,00 

Opracowanie zmiany planu 
1.3.1.1 zagospodarowania przestrzennego URZĄD MIEJSKI 2013 2014 73800,00 29520,00 44280,00 0,00 0,00 0,00 

miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, 
D) - Opracowanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, 
D) 

1.3,2 - wydatki majątkowe 4578664,00 3375000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budowa Zintegrowanego Systemu 
1.3.2. 1 Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla URZĄD MIEJSKI 2009 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

gmin regionu ciechanowskiego 

1.3.2.2 
Opracowanie dokumentacji rozbudowy 

URZĄD MIEJSKI 2012 25000,00 20000,00 0,00 0,00sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 2013 0,00 0,00 
od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej -
Opracowanie dokumentacji rozbudowy si 

Strona 13 
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Limit 2018 Limit 2019 Limit 
zobowiązań 

0,00 0,00 556500,00 

0,00 0,00 9110,001 

0,00 17562,0010'001 -

1__, O,O~r- O,~~I .~ 
~_ . -

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

-
0,00 

~ 

0,00- 3448800,00 

0,00 0,00 73800,00 

0,00 0,00 73800,00 

0,00 0,00 3375000,00 

0,00 0,00 0,00 

o, 001 O,001 20 ODO, 001 

Strona 14 
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OkresJednostka 
Łączne nakładyrealizacji Limit 2015 Limit 2017Nazwa i cel odpowiedzialna lub Limit 2013 Limit 2014 Limit 2016 L.p. finansowe

koordynująca od do 

Opracowanie dokumentacji sieci 
URZĄD MIEJSKI 2012 29000,00 0,00 0,00 0,001.3.2.3 2013 22000,00 0.00kanalizacji deszczowej na odcinku od 

ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego 
- Opracowanie dokumentacji sieci 
kanalizacji deszczowej na odcinku od 
ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z 
URZĄD MIEJSKI 2010 2013 2174664,00 0,001.3.2.4 montatem separatora w ulicy Sportowej  2083000,00 0,00 0,00 0,00 

etap I 

Rozbiórka i budowa budynku 
1.3.2.5 URZĄD MIEJSKI 2011 2013 2350000,00 0,00 0,00 0,00mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27  1250000,00 0,00 

etap 11 - Zwiększenie zasobu Jokati 

komunalnych oraz poprawa standardu 

życia mieszkarków 

_ .-

Strona 15 
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Uzasad nienie 

DO UCHWAL Y NR XXXIX/262 12013 

RADY MIEJSKI EJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2019 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowieck i na lata 20 13-20 19 wprowadza s ię 


następuj ące zmi any dotyczące 20 13 roku: 

- zwiększenie dochodów b ieżących o kwotę 141.277.80 zl; 

- zwiększen ie dochodów majątkowych o kwotę 44.369 zl: 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53.333 zl; 

- zm niejszenie wydatk6w majątkowych o kwotę 77.500 zl; 

- zw iększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 909.295 ,0 1 zl; 

W zw i ązku z umorzeniem pożyczki z WFOSiGW zm niej sza się dlug miasta o kwotę 54.450 zl oraz dokonuje 
się zmniejszenia rozchodów z ty tulu zac i ągniętych pożyczek w roku 20 J5 o kwotę 54.450 zl. 

mgr nkowski 
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Załącznik Nr .... ;1,~ ...... ....... . 

UCHWALA NR XXXIX/263/2013 	 X 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWJE MAZOWIECKIM 	do Protokołu Nr .X):<Xl........ 
zdnia ??'03Ml.~ .JQA'bV 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Oz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn . zm.)Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ I. Dokonuje s ię zmian w budżec ie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 

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

I) Dochody w lącznej kwocie 29.509.907.84 zł, z tego: 


a) bieżące w kwocie 28.076.238,84 zł, 


b) majątkowe w kwocie 1.433.669,00 zł. 


2) Wydatki w łącznej kwocie 31.475.582.85 zł z tego : 

a) bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł, 

b) majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł. 

§ 3. l . Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 
1.965.675,0 1 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 


- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.102.780 zł , 


- wolnych środków w kwocie 862.895,0 l zł. 


2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.912.075,0 l zł , oraz łączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokośc i 3.946.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 5.994.643 ,00 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie na leżącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

• 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 


§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/258/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. 

§ 8. I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 . 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

Wałde 

Id: BC03F952·F3E8·4 1 F I-BF99-4191 86957653. Podpisany 	 Strona I 
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr XXXIX/263/20 l3 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 gnldnia 201 3 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r, 

• 


• 


Dział Rozdzia ł § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

700 Gospodarka mieS1.kanlowa 2281250,00 41869,00 2 323 11 9,00 

70005 Gospodarka grunlllTll i i nieruchomościami 713500,00 ·7750,00 705750,00 

0470 
Wpł ywy oz opiat za t rwa ł y za rząd, użytkowanie. s ł użebność 
i użytkowanie wieczyste n i eruchomośc i 

57000,00 ·5000,00 52000,00 

0760 
Wpł ywy z t y t ułu pr.rekszta/cenia pra wa u1:y tkowania wieczystego 
przysługującego osobom fi zycznym w prawo własnośc i 

2000,00 750,00 2750,00 

0770 
Wplaty z tytulu odpłatnego nabycia prawa własnośc i oraz prawa 
użytkowania wieczystego n ieruchomości 60000,00 ·5000,00 55000,00 

0920 Pozostałe odsetki 8500,00 I 500,00 10000,00 

70095 Pozostała działalność I 567750,00 496 19,00 1617369,00 

0690 Wpływy z r6roych opiat 4 000,00 · I 000,00 3000,00 

0920 Pozostale odset ki 3000,00 2000,00 5000,00 

6290 
Środki na dofin ansowanie wł asnych in westycj i gmin (związków 
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 
województw, pozyskane z in nych źródeł 

650000,00 486 19,00 698619,00 

756 
Dochody od osób prawn ych, od osób fizycznych I od innych 
jednostek niepos i adających osobowości prawnej oraz ""ydalki 
zwilłzane z Ich poborem 

)I 509679,00 • J 023,00 II 508 656,00 

756 15 
Wpływy z podatku ro lnego, podatku leśnego, podatku od 
czynnośc i cywilnoprawnych, podatków i opła t lokalnych od osób 
prawnych i innych jednostek organi zacyj nych 

2492098,00 8977,00 250 1 075,00 

0320 Podatek ro lny 398,00 · 19,00 379,00 

0340 Podatek od środków transportowych 43000,00 10746,00 53746,00 

0500 Podatek od czynnośc i cywi ln oprawnych 2000,00 • I 750,00 250,00 

756 18 Wpływy z innych opiat stanow i ących dochody jednostek 
samorządu tery torialnego na podstawie ustaw 

555400,00 . 10000,00 545400,00 

0490 
Wpływy z innych lokal nych opł a t pobieranych przezjednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

30000,00 . 10000,00 20000,00 

758 Róln e rozliczenia 7587388,00 47581 ,00 7634 969,00 

75802 
Uzupeł n i enie subwencji ogólnej dla jednostek samorząd u 

tervtorialnei!.o 
0,00 4758 1,00 4758 1,00 

2750 Środ ki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 4758 1,00 47581,00 

801 Oświata I wychowan ie I 799 877,31 53092,00 I 852969,3 1 

8010 1 Szkoly podstawowe 37691.00 3092,00 40783.00 

0690 Wpływy z różnych opia t 106,00 18,00 124,00 

0750 

Dochody z najmu i dzierżawy sk ł ild n ików majątkowych Skarbu 
Pańs t wa, jednostek silmorządu terytorialnego lub innychjednostek 
za liczanych do seklora linnnsów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze 

23075,00 3074.00 26 149,00 
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80 148 Stołówk i szkolne i przedszkolne 420153 ,00 50000,00 4701 53,00 

0830 Wpływy z us ł ug 420000,00 50000,00 470000,00 

852 Pomoc społeczna 4221 138,00 - 292,00 4220846,00 

85202 Domy pomocy społecznej 34782,00 108,00 34890,00 

0920 Pozosta ł e odsetk i 0,00 108,00 108,00 

85219 O~rodki pomocy społecznej 234 138,00 - I 300,00 232 838,00 

0960 Otrl.ymane spadki, zapisy i darowizny w posta ci pieniężnej I 300,00 - I 300,00 0,00 

85228 Usług i opiekuńcze i specja listyczne us ł ugi opiekuńcze 84500,00 - 2 000,00 82500,00 

0830 Wpływy z usług 9000,00 - 2 000,00 7000,00 

85295 Pozosta ł a działalność 26 1 490,00 2900,00 264 390,00 

0960 Otrzymane spadki. zapisy i darowizny w poslac i pieniężnej 0,00 2900,00 2900,00 

853 Pozoslałe zadania w zak resie polityki społecznej 104762,20 II 587,80 116350,00 

85395 Pozosta ła działalność 104 762,20 I J 587,80 11 6350,00 

2007 

Dotacje celowe w ramach programów finan sowanych z udzia łem 
środków europejsk ich oraz środków o których mowa w art. S ust. l 
pkt 3 oraz USl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub plalności w ramach bud! ctu 
środkóweurOl>e i skich 

98912,20 II 587,80 11 0500,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 650725,00 9565,00 660290,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 000,00 100,00 12 100,00 

0920 Pozosta łe odsetki 0,00 100,00 100,00 

900 15 Oświet l en i e ulic. placów i dr6g 0,00 9465,00 9465,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9465,00 9 465,00 

• 


Razem: 29 347 528,04 29 509 907,84 

• 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI X/263/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 201 3 r. 

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

Dział Rozdział § Treść Przed zm i aną Zmiana Po zmianie 

400 
Wytwa rza nie I za opatrywanie w energię elektryczn ą, gaz 
I wode 250000,00 -77 SOO,OO 172 SOO,OO 

4000 1 Dostarczan ie c i ep ła 250000,00 ·77500,00 172 500.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtetowych 250000,00 ·77500,00 172 500,00 

710 Dzlalalność us ł ugowa 60 SOO,OO 600,00 6 1 100,00 

7 1004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30000,00 600,00 30600,00 

4300 Zakup uslug pozoslałych 30000,00 600,00 30600.00 

7S0 Adm inis tracj a publiczna 3013 772,00 - S3 000,00 2960772,00 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach pow iatu) III 100,00 0,00 I I I 100,00 

3030 RÓź.ne wydatki na rzecz osób fizycznych 105000,00 . I 000,00 104000,00 

4300 Zakup us ł ug pozosta lych I 500,00 1000,00 2500,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2724697,00 ·53000,00 2671697,00 

42 10 Zakup materia łów i wyposażen i a 215000,00 · 30000,00 185000,00 

46 10 Koszty pos t ępowania sądowego j prokuratorsk iego 28000,00 ·23000,00 5000,00 

7S7 Obsł uga długu publicznego 279021,00 - 42 388,00 236 633,00 

75702 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczck 
jednostek samorządu terytorialnego 

237388,00 ·42388,00 195000,00 

8110 
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 
zac iągniętych przez jednostkę samorządu terytorial ncgo 
kredytów i pożyczek 

237388,00 · 42 388.00 195000,00 

801 Oświ ata I wychowa nie n 063 990,32 167 341 ,00 n 23 1331,3 2 

80 101 Szkoły podstawowe 4 544992,00 49300.00 4 594 292,00 

40 10 Wynagrodzen ia osobowe pracowników 2985385.00 29000.00 3014385,00 

411 0 Składki na ubezpieczen ia spoleczne 545 328.00 19500,00 564 828,00 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 70200,00 800,00 71000,00 

80 103 Oddział y przedszkolne w szkołach podstawowych 137750,00 · 148.00 137602,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470.00 · 148.00 322.00 

80 104 Przedszkola 2775726,00 20100,00 2 795 826.00 

40 10 Wynagrodzen ia osobowe pracowników I 623775,00 12000.00 I 635775.00 

411 0 Sk ladki na ubezpieczenia spoleczne 295 180,00 8 100,00 303280,00 

80 11 0 Gimnazja 2769738.00 35500,00 2805238,00 

Id : BC03 F952·F3E8·4 1 F I ·Bf99-4 19 1869 57653. Podp;sa ny St rona l 
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40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników l 9 10300,00 19000,00 I 929300,00 

4 11 0 ... Skł adk i na ubezpieczenia spoleczne 35 1925,00 16500,00 368425,00 

801 14 Zespoły obsł ugi ekonom iczno-administracyjnej szkół 353097,00 0,00 353097,00 

40 10 Wynagrodzen ia osobowe pracowników 240373,00 - 300,00 240073.00 

411 0 Skł adki na ubezpieczenia społeczne 46085,00 300,00 46385,00 

80 148 Stolówki szkolne i przedszkolne 687292,00 51 548,00 738840,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 10,00 - 352,00 I 658 ,00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191450,00 700,00 192 150,00 

411 0 Składk i na ubezpieczenia społ eczne 34 980,00 I 200,00 36 180,00 

42 10 Zak up materialów i wyposażenia 60 653,00 6600,00 67253,00 

4220 Zak up ś rodków żywności ))0000,00 43400,00 373400,00 

80195 Pozosta ła dzia lalllość 762498,32 11 04 1,00 773539,32 

4440 Odpisy na zakładowy fu ndusz świadczeń socjalnych 97455,00 1104 1,00 108496,00 

85 1 Ochrona zdrowia 255000,00 0,00 255000,00 

85 154 Przec i wdz i a łanie alkoholizmowi 2)) 000,00 0,00 233000,00 

271 0 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzie l aną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 
własnych zadań bieŻlłcvch 

6000,00 - I 000,00 5000,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 92 156,00 I 000,00 93 156,00 

852 Pomoc społeCZni 5477 058,00 -7 669,00 S 469 389,00 

852 19 Ośrodki pomocy spolecznej 664 430,00 - 7 669,00 65676 1,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452507,00 - 8 500,00 444007,00 

411 0 Skladki na ubezpieczenia spo ł eczne 799)),00 - 769,00 79 164,00 

42 10 Zakup materia łów i wyposażen ia 275 14,00 1 600,00 29 11 4,00 

853 PozOSlale zadania w zakresie polityki społ ecznej 116350,00 0,00 116350,00 

85395 Pozosta la dz i a łalność 11 6350.00 0,00 11 6350,00 

40 17 Wynagrodzenia osobowe pracown ików 27342,69 0,Ql 27342,7 1 

40 19 Wynagrodzenia osobowe pracown ików ł 447,57 - 0,02 I 447,55 

4117 Skł adki na ubezpieczenia spoleczne 4 693,98 0,50 4694,48 

411 9 Składk i na ubezpieczenia spo ł eczne 249,03 -0,50 248,53 

4 127 Składk i na f undusz Pracy 468, 19 0,03 468,22 

4 129 Składk i na fund usz Pracy 24,82 -0,oJ 24,79 

4307 Zakup usług pozosta łych 63 021,08 0,0 1 6302 1,09 

4309 Zak up us ł ug pozostalych 3336,42 -0,0 1 3 336,4 1 

854 Ed ukacyj na opieka wychowawcza 497701 ,00 I 500,00 499201 ,00 

8540 1 Świet l ice szkolne 222867,00 I 500,00 224367,00 
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4 11 0 Składki na ubezpiec7.Knia społeczne 28628,00 I 500,00 30 128,00 

900 Gospodarka kont una lna i ochrona środowiska I 141383,00 - 36 318,00 I 105065,00 

900 19 
Wpływy i wydatki związunc z gromadzeniem ś rodków z opłol 

i kar za korzystanie ze środowiska 
62000,00 - 20 000,00 42000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposa'Źenin 5000,00 - 5 000,00 0,00 

4300 Zakup us ług pozostałych 15000,00 - 15000,00 0,00 

90095 Pozostała dzjala lność 196706,00 -1631 8,00 180388,00 

2900 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz związków gmin lub zwi ązków powiatów na 
dofinansowanie z.1dań bici.1cych 

21 758,00 - 16318,00 5440,00 

31475582,85Raze m: 31523 016,85 

• 
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Za łącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXJX1263/201 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dn ia 30 grudnia 20 I 3 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r . 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

, 2 ) 4 

Przychody ogólem: 5912075,01 

I. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 909295,01 

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

95 1 100 000,00 

3. 
Przychody z zaciągni ętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 952 4902780,00 

Rozchody ogólem: 3 946400,00 

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

• 
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Zalącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX IX/263/2013 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dn ia 30 grudnia 20 13 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r. 

Dział Rozdział § T ...eść przed zm i aną Zmiana Po zmiani e 

150 Przetwórstwo prLemys lowe 1905,00 0,00 • 905,00 

150 11 Rozwój pr.t.edsiębiorczości l 905,00 0,00 I 905,00 

6639 
O0l8cje celowe przekazane do s:amorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytoria lnego 

1905,00 0.00 I 905.00 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnośc i województwa 
mazowieckiego, przez budowanie spol eezeńs l wa inronnacyjncgo 
i gospodarki opanej na wiedzy poprzez stworzen ie zintegrowanych 
baz wiedzv o Mazowszu 

I 905,00 0,00 1905,00 

400 Wytwarzanie I zaopatrywanie w energię e l ekt ryczną, gaz I wodę 250000,00 -77500,00 172 500,00 

40001 Dostarczanie c iep ł a 250000,00 ·77500,00 172 500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250000,00 ·77500,00 172 500,00 

Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. 
Pułaskiego do ul . St. Moniuszki 

250000,00 ·77500,00 172 500,00 

600 T ransport l ł llcznołt 3466500,00 0,00 3466 500,00 

600 16 Drogi publiczne gminne 3466500,00 0,00 3466500.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3466500.00 0,00 3466500,00 

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

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 
sportowej - etap I 

2083000,00 0,00 2083000,00 

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

230000,00 0.00 230000,00 

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

662000,00 0.00 662000,00 

Wykonanie nawierzchni ulic : Grabowa, Brzozowa, Bużniczna, 
Kanałowa i Ziełony Rynek 

264 500,00 0,00 264 500.00 

Wykonanie nawierzchni ul icy J aśminowej 12 7000,00 0,00 127000.00 

700 Gospodarka mieszkaniowa l 265300,00 0,00 I 265300,00 

70095 Pozostała działa l ność l 265300.00 0,00 I 265300,00 

6050 Wydatki jnweslycyjne jednostek budżetowych I 265300.00 0,00 I 265300,00 

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

I 250000.00 0,00 I 250000.00 

Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. 
Mickiewicza 33 

15300,00 0.00 15300,00 

720 Informatyka 556500,00 0,00 556500,00 

72095 Pozostała dzia ł a l ność 556500.00 0,00 556500,00 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżctowych 473 025,00 0.00 473025.00 
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Przeciwdzia ł anie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 
Ma zowiecki 473 025.00 0,00 473 025,00 

6069 Wyda tki na zakupy inwestycyjne jednostek budżct owych 83 475.00 0,00 83475,00 

Przeciwdział anie wykluczeniu cy frowemu w micście Maków 
Mazowiecki 83 475,00 0,00 83 475,00 

750 Administracja publiczna 25 138,00 0,00 2S 138,00 

75023 Urzędy gm in (m ias t i mias t na pruwac h powiatu ) 2 1000.00 0,00 21000,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżctowych 21 000,00 0,00 21000,00 

Zakup kserokopiark i 5000,00 0,00 5000,00 

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

75095 Pozosta ła dzi a ł a ł ność 4 138,00 0,00 4 138,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie porozumień (umów) 
m i ędzy jednostkami samorządu terytoria lnego 

4 138.00 0,00 4 138,00 

Rozwój elektronicznej adm inistracji w samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej niwelowan ie dwudzielności 
potencja łu województwa 

4 138,00 0,00 4 138,00 

801 Oświ ata i wychowanie 59 300,00 0,00 59300,00 

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

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżctowych 59300,00 0,00 59300,00 

Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS 
Nr I 

59300,00 0,00 59300,00 

900 Gospodarka kom unalna i ochrona środ owiska 65000,00 0,00 65 000,00 

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

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżet owych 23 000,00 0,00 23000,00 

Przebudowa sieci kanal izacji deszczowej na ul. Jaśminowej 23 000,00 0,00 23000,00 

90019 
Wpł ywy i wydatki zw iązane z gromadzeniem ś rodków z opiat i kar za 
korzystan ie ze ś rodowiska 

42000,00 0,00 42000,00 

6050 Wyda tki inwes tycyjne jednostek budże towych 42000,00 0,00 42000,00 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci ka nalizacj i deszczowej 
na odcink u od ulicy Kanałowej do ul icy Kolejowej 20000,00 0,00 20000,00 

Opracowanie dokumentacji sieci kana lizacji deszczowej na odcinku 
od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pu laskiego 22000,00 0,00 22000,00 

921 Kullura i ochron a dziedzictwa narodowego 9500,00 0,00 9500,00 

92 109 Domy i ośrodk i kul tury, świet lice i kluby 9500,00 0,00 9500,00 

6220 
Dotacje celowe z budżct u na finan sowan ie lub dofin ansowllnie 
kosztów rea li zacji inwestycj i i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sekt ora finansów publicznych 

9500,00 0.00 9500,00 

Dotacja ce lowa· Doposażenie prncowni instruktorskich w Miejski m 
Domu Kultury 9500.00 0,00 9500,00 

926 Ku ltu ra fizyczna 373 000,00 0,00 373 000,00 

9260 1 Obiekty sport owe 373 000,00 0,00 373 000,00 

6050 Wyda tki inwestycyj ne jednostck budżetowych 373 000,00 0,00 373000,00 

Budowa boiska wielofunkcyjncgo prą Zespole Szkól Nr 2 J7J 000,00 0,00 373 000,00 
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Razom I 6072 143,00 I -77 500.00 I 5994643,00 I 

• 


• 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXł X/263/201 3 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 grudnia 201 3 r. 

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

Dzial Rozdzi a ł Treść 

Kwota dotacji 
Jw zll 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

I 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finansów publicznych 743000 62503 

150 15011 Samorząd Województwa Mazowieckiego 1 905 

750 75095 Samorząd Województwa Mazowi ec kiego 4138 

85 1 85154 Powiat Makowski 5 000 

921 92109 Miejski Dom Kultury 375 000 51 460 

92 1 92 11 6 Miejska Bibli otek Pub liczna 368000 

Jednostki nie naletącc do sektora finansów publicznych O 105466 

754 754 12 Utrzymani e gotowośc i bojowej OS P 966 

85 1 85154 
Realizacja programu profil aktyki 
an!yalkoholowej . 

10000 

92 1 92105 Dział alność kulturalna 9000 

926 92605 Upowszechn ianie kultury fi zycznej i sportu 85500 

OGÓŁEM: 743000 167969• 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XXXIX/263/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 r. 

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

Dokonuje s i ę zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu miasta na 2013 rok 
w następujących pozycjach: 

Dochody: 

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów do wysokośc i przewidywanego wykonania w roku 20 13, 

• 

zgodnie z załączn ikiem Nr l . W wyniku dokonanych zmian planowane dochody Miasta na 2013 rok wynoszą 
29.509.907,84 zł. 

Wydatki: 

Zmniejsza s ię wydatki o kwotę 47.434 zl do wysokości przewidywanego wykonania w 20 13 roku, w tym 
zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyj ne o kwotę 77.500 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4. 

Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 31.475.582,85 zł, w tym: 

- bieżące w kwocie 25.480.939,85 zł, 

- majątkowe w kwocie 5.994.643,00 zł . 

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki wynosi 1.965.675,01 zł. 

td: BC03F952-F3E8-41 Fl -BF99-4 19186957653. Podpisany Strona 1 




