Protokół

z XVIII sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 24 maja 2012 r .
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego.

Uczestnicy obrad XVIII sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które
stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 13.00 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski . Przywitał radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Radny Krzysztof Rutkowski i radna
Michalska - nieobecni, usprawiedliwieni.
Przewodniczący

RM

stwierdził

quorum, podejmowane

uchwały

decyzje

El ż b i eta

mają

moc

prawną ·

Obrady XVIII sesji

trwały

w czasie od godz . 13.00 do 15.00.

Ad pkt 1.
Przewodniczący

Uwag nie

RM

zapytał,

czy

są

uwagi do

porządku

obrad?

było.

Przewodniczący

RM Waldema r Zabielski

porządek

obrad

poddał

pod

głosowanie :

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

obrad

z ostał przyjęty.

Ad pkt 2.
Przewodniczący

RM

poinformował, że protokoły

z XVI i XVII sesji

były

do

wglądu

w

Biurze Rady.
Uwag nie było, wobec czego
sesji poddał pod głosowanie:
za - 13

głosów,

Protokoły

Przewodniczący

przeciw - O głosów,

z XVI i XVII sesji

RM

wstrzymało się

przyjęcie protokołów

z XVI

XVII

- O głosów .

zostały przyjęte.

Ad pkt 3.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski

przedstawił

informację

z

działalności

między

sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią załącznik
nr 3 do protokołu.
Ad pkt 4.
Zapytania i interpelacje Radnych.

•

Radny Marek Jaroszewski zwrócił uwagę, że od chwili powołania zespołu ds.
poszerzenia granic miasta minęło półtora roku i w dalszym ciągu nie widać żadnych
postępów prac i działań. POinformował, że wręczył radnym protokół techniczny z
przeglądu hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 i w odniesieniu do stanu
technicznego obiektu przedstawił treść interpelacji, która stanowi załącznik nr 4 do
protokołu. Zauważył, że pomimo jego wcześniejszych próśb o zabezpieczenie tarasu
widokowego na osiedlu Grzanka z uwagi na warunki zagrażającego jego użytkowaniu
do chwili obecnej stanu technicznego nie poprawiono . Wspomniał, że zniszczeniu
uległy również obiekty drewniane w Parku Sapera i pod dębami służące jako miejsca
wypoczynku i rekreacji. Wyraził zdanie, że taki stan świadczy o tym jakim Burmistrz
Miasta jest gospodarzem . Zauważył, że miasto wydaje wiele pieniędzy na Dni Makowa
i promocję miasta, natomiast o podstawowych rzeczach zapomina.
Radny Tadeusz Szczuciński wyraził zdanie, że drewniane domki zarówno w Parku
Sapera jak i pod dębami stwarzały zagrożenie z uwagi na zły stan techniczny dla
mieszkańców miasta korzystających z tychże obiektów .
Radny Marek Jaroszewski wyraził opinię, że jeśli powstają tego typu obiekty to nie po
to, aby je niszczyć i usuwać ale po to, aby o nie dbać i je utrzymywać tym bardziej, że
stanowiły element ścieżki edukacyjnej.
Ad pkt 5.
Podjęcie

uchwały

w sprawie nadania odznaki "Za

zasługi

dla Miasta Makowa

Mazowieckiego" .
Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie
nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

w sprawie
•

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XVIII/121/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie w sprawie
nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego", która stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Ad pkt 6.
Podjęcie

uchwały

w sprawie nadania odznaki "Za

zasługi

dla Miasta Makowa

Mazowieckiego".
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie w sprawie nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".
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Przewodniczący

RM projekt

uchwały poddał

pod

głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XVIII/122/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie w sprawie
nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego", która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 7.
Podjęcie

uchwały

w sprawie nadania odznaki "Za

zasługi

dla Miasta Makowa

Mazowieckiego".
Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie
w sprawie nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XVIII/123/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie w sprawie
nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego", która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 8.
Podjęcie

uchwały

w sprawie

wyrażenia

zgody na nabycie w drodze darowizny

własności nieruchomości.
Wiceprzewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski przedstawi! treść projektu uchwały
zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości.
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:

wyrażenia

•

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów .
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XVIII/124/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny własności nieruchomości, która stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad pkt 9.
Podjęcie uchwały

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016.
Przewodniczący

Komisji Budżetu (... ) Dariusz Miecznikowski poinformował, że w
ramach kontroli realizacji planu rozwoju należy w planie pracy komisji na rok 2013 i
lata następne wprowadzić punkt kontrolny mający na celu analizę sprawozdań z
realizacji planu.
Wiceprzewodniczący

RM

Rafał Barański przedstawił treść

projektu

uchwały

w sprawie
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uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016. Przewodniczący RM projekt uchwały
poddał pod głosowanie:
za - 11

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- 2

głosy.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 11 głosami "za"
Nr XVIII/125/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
podjęła uchwałę

Ad pkt 10.
Podjęcie

uchwały

w sprawie zaliczenia
Mazowiecki do kategorii dróg gminnych.

niektórych dróg na terenie m . Maków

Wiceprzewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie m. Maków Mazowiecki do kategorii dróg
gminnych. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za "
podjęła uchwałę Nr XVIII/126/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie zaliczenia
niektórych dróg na terenie m . Maków Mazowiecki do kategorii dróg gminnych, która
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad pkt 11.
Podjęcie

uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich

•

rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów i
logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
prowadzonych
przez Miasto Maków Mazowiecki.
Przewodniczący

( ... ) Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że uchwała jest
kontynuacją oszczędności w makowskiej oświacie i nic nie zmienia w pensum godzin w
makowskich szkołach i przedszkolach w odniesieniu do pedagogów, logopedów i
psychologów . Zmianie ulega wielkość pensum dyrektorów i wicedyrektorów szkół i
przedszkoli samorządowych. Wyraził zdanie, że uchwały powinny być lepiej
przygotowane, ponieważ na komisji oświaty przedstawiony był inny projekt uchwały
przedstawiający inne pensum dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli. Zwrócił
się z zapytaniem kiedy komisja oświaty będzie mogła omawiać kompetentne projekty
uchwał i materiały. Wyjaśnił, że komisja oświaty większością głosów pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały omawiany na posiedzeniu komisji.
Komisji

Oświaty

Radny Jerzy Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem czy po posiedzeniu komisji
nowy projekt uchwały nad którym komisja nie debatowała .
Przewodniczący

powstał

Komisji Oświaty ( .. .) Andrzej Bronowicz odpowiedział, otrzymał od
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Pani Sekretarz Miasta informację, że nastąpi zmiana w uchwale w zakresie godzin
dyrektorów i wicedyrektorów, gdzie w nowej uchwale wynosi ona 10 natomiast w
omawianym na posiedzeniu komisji projekcie uchwały było rozróżnienie ilości godzin w
zależności od liczby oddziałów. Wyraził zdanie, że nie powinno dochodzić do sytuacji w
których uchwała w okresie od posiedzenia komisji do obrad sesji ulega zmianie.
Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski wyjaśnił, że sporny punkt pojawił się na
komisji oświaty w zakresie zapisu. Pojęcie wicedyrektora powinno być rozróżnione w
zakresie wicedyrektora szkoły lub zespołu szkół. Zmiana w uchwale jest zmianą
redakcyjną i polega na uporządkowa n iu zapisów adekwatnie do punktu pierwszego,
który mówi o dyrektorze zespołu szkół.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego
Komisji Oświaty ( ...) Andrzeja Bronowicza czy potrzebuje kilku minut przerwy w ce lu
omówienia przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący

•

Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poprosił o przerwę.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 13 : 35 do 13:45.
Przewodn i czący Komisji Oświaty ( ...) Andrzej
oświaty przyjęła zmianę w uchwalę i podniosła

Bronowicz poinformował, że komisja
temat przygotowywania materiałów w
sposób wyczerpujący aby nie dochodził do podobnych sytuacji.
Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie
szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach
oświatowo - wychowawczych
prowadzonych
przez
Miasto
Maków

Mazowiecki.
za - 11

•

Przewodniczący

głosów,

przeciw - 1

RM projekt

uchwały poddał

głos, wstrzymało się

- 1

pod

głosowanie:

głos .

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 11 głosami "za"
uchwałę Nr XVIII/ 127/2012 z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie
szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz okreś l enia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach
oświatowo - wychowawczych
prowadzonych
przez
Miasto
Maków
Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
podjęła

Ad pkt 12.
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 publ icznego i o wolontariacie.

Informacja

została przyjęta

i stanowi

załącznik

nr 12 do

protokołu.
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Ad pkt 13.
Przyjęcie

informacji o przygotowaniach do Dni Makowa.

Informacja

została przyjęta

i stanowi

załącznik

nr 13 do

protokołu.

Ad pkt 14.
Przyjęcie

informacji o przygotowaniach do sezonu letniego.

Informacja

została przyjęta

i stanowi

załącznik

nr 14 do

protokołu .

Ad pkt 15.
Przyjęcie informacji na temat
wychowawczych.

przygotowań

do remontów w placówkach

oświatowo



Radny Dariusz Miecznikowski zauważył, że w informacji dotyczącej Zespołu Szkół Nr 1
i dotyczy zaplanowanych na sezon wakacyjny remontów
które już na początku roku zostały przeprowadzone a
pieniądze wydatkowane.

znalazła się pewna nieścisłość
na kwotę 52.000,00 złotych,

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski wyjaśnił, że w okresie ferii zimowych w Zespole Szkół
Nr 1 przeprowadzono zaplanowane remonty, w związku z czym na paragrafie
remontów nie ma żadnych wolnych środków.
Radny Jerzy Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem czy zakres remontów ujęty w
informacji w przypadku Zespołu Szkół Nr 2 wynikał z zapotrzebowania dyrektora czy
może z decyzji Sanepidu i jakie to ma odniesienie do interpelacji radnego Marka
Jaroszewskiego odnośnie kwot, które już szkoła wydatkowała na wady i usterki hali
sportowej.

•

Dyrektor Zespołu Sz kół Nr 2 Elżbieta Płosińska odpowiedziała, że zaplanowane jest
55.000,00 złotych na remonty i należy wykonać decyzję Sanepidu polegającą na
doprowadzeniu ciepłej wody do 19 punktów znajdujących się w łazienkach i remoncie
nawierzchni boiska przy szkole. Z uwagi na brak środków pieniężnych boisko w
obecny roku nie będzie remontowane, natomiast będzie ujęte w planie na 2013 rok. W
odniesieniu do hali sportowej szkoła nie ma żadnych planów remontowych z uwagi na
brak środków finansowych.
Radny Jerzy

Dąbrowski zwrócił się

wiedzę dotyczącą

stanu

z zapytaniem czy dyrektor
na hali.

Zespołu Szkół

Nr 2 ma

zagrożenia bezpieczeństwa

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Elżbieta Płosińska odpowiedziała, że taką wiedzę posiada
i wynika ona z przeglądu elektrycznego instalacji oświetleniowej, który wskazuje na
konieczność przeprowadzenia modernizacji oświetlenia, ale szkoła na ten cel środków
nie posiada .
Informacja

została p rzyjęta

i stanowi

załącznik

nr 15 do

protokołu.

Ad pkt 16.
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Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że na interpelację zostanie udzielona
odpowiedź na piśmie . Przeprowadzany był na hali przegląd instalacji elektrycznej,
który wskazuje na konieczność dokonania pewnych zmian w działaniu oświetlenia .
Altanki usytuowane na ścieżce edukacyjnej uległy zniszczeniu i należało zabezpieczyć
je w taki sposób aby nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników.

•

Radny Marek Jaroszewski wyraził zdanie, ż e sytuacja w której Burmistrzowi Miasta
znany jest stan altanki znajdującej się kilkanaście metrów nad rzeką bez
zabezpieczenia barierkami ochronnymi jest karygodna. Wyjaśnił, że ścieżka
edukacyjna powstała po to, aby służyć mieszkańcom miasta i po sześciu latach
kadencji Burmistrza Jankowskiego zniszczeniu uległy nie tylko ławki i altanki ale
również tablice informacyjne. Zauważył, że hala sportowa jest w bardzo złym stan ie
technicznym, ponieważ przecieka dach, oświetlenie stwarza zagrożenie pożarowe oraz
występują zaniżenia i ugięcia w podłodze. Pozyskanie pieniędzy na cele remontowe
mogłoby odbyć się przez rezygnację ze specjalistycznych firm ratowniczych, na które
planowane jest 8.500,00 złotych podczas organizowania plaży miejskiej nad zalewem
na rzecz zatrudnienia chętnych do tego typu prac osób z terenu Makowa.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że ochrona ma być w pełni
profesjonalna i kwota 8 .500,00 złotych stanowi jedynie projekt, założenie, które w
rzeczywistości może być niższe. Zauważył, że poprawa stanu technicznego tarasu
widokowego nie budzi żadnych zastrzeżeń i należy je wykonać.
Ad pkt 17.
Zapytania i wolne wnioski.
Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem kto jest odpowiedzialny za
bezpieczeństwo na terenie Zespołu Szkół Nr 2. Wyjaśnił, że protokół z przeglądu
elektrycznego jednoznacznie wskazuje, że wadliwa instalacja oświetleniowa stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa pożarowego. Powzięcie takiej informacji powinno wiązać
się z wyłączeniem z eksploatacji oświetlenia lub zamknięciem hali sportowej .
Zaznaczył, że należy jak najszybciej wykonać przegląd mający na celu przedstawienie
czy zagraża
informacji czy instalacja oświetleniowa spełnia wymagania
bezpieczeństwu.

Radny Jerzy

•

Radny Tadeusz Szczuciński wyjaśnił, że z uwagi na realizację zadania placu zabaw w
ramach "Radosnej Szkoły" przy Zespole Szkół Nr 1 pojawił się problem
umiejscowienia placu ponieważ dochodzi do kolizji z instalacją sanitarną, linią
energetyczną i drzewami. Zwrócił się z prośbą o rozważenie propozycji dotyczącej
usytuowania placu zabaw na trawiastym boisku będącym w zarządzie dyrektora
szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Elżbieta Płosińska odpowiedziała, że po wykonaniu
remontu lamp w chwili obecnej nie ma zagrożenia bezpieczeństwa, aby oświetlenie
wyłączać lub zaprzestać użytkować halę. Instalacja wymaga gruntownej naprawy ale
w chwili obecnej szkoła nie posiada środków w budżecie.
Zastępca

Burmistrza Grzegorz Napiórkowski

wyjaśnił, że

w ramach programu Radosna
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Szkoła budowane są place zabaw w celu prowadzenia zajęć szkolnych i zabawy dla
dzieci. W Zespole Szkół Nr 1 zaplanowany jest duży plac zabaw o wielkości 500 m 2 •
Usytuowanie placu w kolizji z drzewami wiąże się koniecznością podjęcia rozmów o
wycinkę 10 sztuk drzew. Zaznaczył, że inwestycja o charakterze publicznym powinna
być traktowana inaczej niż działalność komercyjna. Istnieją dwa wyjścia z sytuacji
albo usytuowanie placu zabaw na boisku trawiastym albo zmniejszenie powierzchni i
wybór małego placu zabawo powierzchni 250m 2 •

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że jest przeciwny zaJęcIu boiska
trawiastego pod plac zabaw ponieważ w przyszłości niezbędne będzie posiadanie
odpowiedniego placu pod przyszłe działania. W odniesieniu do hali sportowej
poinformował, że odbędzie się narada inwestycyjna mająca na celu określenie
zapotrzebowania remontowego na hali w zakresie potrzeb priorytetowych.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski w okazji Dnia Samorządowca przypadającego
27 maja 2012 roku złożył radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego i jednostkom
podległym najserdeczniejsze życzenia .
•

Ad pkt 18.
Wobec zrealizowania porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej
Waldemar Zabielski o godz. 15.00 zamknął jej posiedzenie .
Na tym obrady i

Przewodniczący

RM

protokołowanie zakończono.

prot~wała

Mar~cińska
Podinspektor UM

mgr

inż .

•
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LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
N A XVIII S E S J I R A D Y M I E J S K I E J
W MAKOWI E MAZOWIECKIM
O D B Y T E J W D N I U 24 MAJA 2012r.

1.

......

3. Chrzanowski Remigiusz

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

Dąbrowski

Jerzy

5. Gregorczyk

Wiesława

6. Jaroszewski Marek
7. Kubaszewski Jan
8. Michalska E l żbieta
9. Miecznikowski Dariusz
10. Rutkowski Krzysztof
11 . Rzewnicki
•

~

2. Bronowicz Andrzej Jan

4.
•

Barański Rafał Paweł

12.

Stanisław

Szczuciński

Tadeusz

13. Tyjewski Dariusz
14. Zabielski Waldemar
15. Zalewski Janusz

I

Załącznik Nr ......•.~_ ........ .

.--......

do Protokołu Nr )( VIII

•
Sesję

l.

Deptuła

Lista osób zaproszonych na XVIII
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 24 maja 2012r.

Zbigniew

2. Gójski Janusz

3. Augustyniak

4. Zakrzewski Roman

•

Kołodziejski

6.

Włoczkowska

Starosta Powiatu
Makowskiego
Wicestarosta Powiatu
Makowskiego

Mirosław

5.

Cezary

Teresa Jolanta

Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego ... .... ..... ...........
Przew. Rady Powiatu
Radny Powiatu
Makowskiego
Radny Powiatu
Makowskiego

7. Kos Andrzej Jan

Radny Powiatu
Makowskiego

8. Gadomski Lech

Prezes SM "Jubilatka"

9. Sawicki

• dnia ....• ?~!U?~;.~~,

Zdzisław

Przewodniczący

Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka"
Spółki

10. Lodygowski Cezary

Prezes

II. Wilkowski Jan

NSZZ"Solidardność"

12. Piegutkowski Andrzej

NSZZ"Solidarność"

"JUMA"

Pracowników Oświaty
13. Sobecki Ireneusz

14. Gisztarowicz Roman

15.

Lemański

Witold

16. Ciak Tadeusz

Prezes Oddziału
Powiatowego ZNP

........... .1 ................ ..

Naczelnik Urzędu
Skarbowego
Komendant Powiatowy
Policji
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej .. .. ....... .. ............ ..... .

17.Grabowski Roman

Prezes S-ni Zaop. i Zb.

18.Prus Zbigniew

Dyrektor SP ZOZ

19.Pilniakowska Lucyna

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

20. Świętorecki Stanisław

Dyrektor MZOSziPOW

21. Kolos Jan

Dyrektor Zespołu

22.

Płosińska Elżbieta

Dyrektor Zespołu

23.

Piątek

Dyrektor PS Nr 1

Maria

24. Sobolewska Anna

Dyrektor PS Nr 2

25. Uliszewska Barbara

Dyrektor PS Nr 4

26. Brzostek Barbara

Kierownik MOPS

27. Marciniak Tadeusz

Dyrektor MBP

28. Żebrowski Jacek

PrezesMPUK

29.

Pawłowska Bożena

Dyrektor MDK

30.

Otłowski

Starszy Cechu

31.

Kobyliński Mirosław

Janusz

Szkół
Szkół

N r l ......... .. ................. .
Nr 2 ............. ........ .. .. ....

Członek

Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej .......................... ..

32. Orzeł Anna

Naczelnik Urzędu
Pocztowego w Makowie Maz .......................... ..

33. Olzacka Katarzyna

Prezes Towarzystwa
Ziemi Makowskiej

Miłośników

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

34. Dziadak Ryszard

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

35. Paczkowski Marian

Prezes PCK

36. Rusinek Aldona

Tygodnik

Ostrołęcki

37. Melnicka Alina

Tygodnik

Ostrołęcki

38. Kurek Katarzyna

Tygodnik Makowski

39. Redakcja Kuriera Makowskiego
40. Redakcja wokół Ciechanowa

4l.

Bartołd

Anna

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Miejskim
.................. .... .
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42. Napiórkowska- Christow Maria

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

43. Rakowska- Krzyna Nina

Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej,
Informatyki i Promocji Miasta
w Urzędzie Miejskim
......... . .............
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W okresie od sesji w dniu 19 kwietnia 2012 roku do chwili obecnej:

•

zajmowałem

się

bieżącymi

sprawami

dotyczącymi

funkcjonowania

Urzędu

Miasta

Miejskiego,
•

wydałem między

innymi

następujące zarządzenia:

w sprawie ustalenia wytycznych na opracowanie projektów arkuszy organizacyjnych Przedszkoli
Samorządowych

prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki,

w sprawie dokonania zmian w

bud żecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok,

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom

budżetowym

informacji o wprowadzonych zmianach,
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i

•

przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok szkolny 2012, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania
doskonalenia nauczycieli oraz

opłat

za

specja l ności

kształcenie

i form

pobierane przez

kształcenia,

szkoły wyższe

i

zakłady

na które dofinansowanie jest

przyznawane,
w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdania finansowego
Miasta za 2011 rok
w sprawie
w sprawie

powołania

Komisji Likwidacyjnej.

powołania

Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na

realizację zadań

publicznych w 2012 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
w sprawie

rozstrzygnięcia

otwartego konkursu ofert na

realizację zadań

publicznych w 2012 roku

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

•

Ponadto miedzy innymi:

uczestni czyłe m

w dniu 20 kwietnia
Bezpieczeństwa

w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju

w Ruchu Drogowym. Tegoroczne zawody odbyły się w Zespole Szkó ł Nr 2 w

Makowie Mazowieckim,

również

im. Marii

20 kwietnia

wziąłem udział

Skłodowskiej

w dniu 26 kwietnia

w uroczystym podpisaniu umowy o

- Curie a Wojskową

wziąłem udział

Akademią Techniczną

w obradach Rady Nadzorczej

współpracy

w Warszawie,

Spółki

MPUK,

LO Nr 1

26 kwietnia

uczestniczyłem

w

uroczystości wręczenia świadectw ukończenia szkoły

w Zespole

Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim,

30 kwietnia
dotyczącej

wziąłem udział

kwestii

w obradach Rady Miejskiej

połączenia Spółki

z o. o. JUMA oraz

zwołanej

Spółki

na wniosek Grupy Radnych,

z o. o. MPUK,

w dniu 3 maja uczestniczyłem w organizowanych uroczystościach z okazji 221 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

8 maja

•

wziąłem udział

10 maja

uczestniczyłem

Kultury

Fizycznej

organizacji tegorocznych Dni Makowa,

w posiedzeniu Komisji

Rady

Miejskiej,

współpracy

funkcjonowania i

poświęconej

w naradzie

na

Oświaty,

którym

Zdrowia, Pomocy

omawiano

z Ministrem Organizacji

między

Społecznej,

innymi

Kultury i

problematykę

pozarządowych działających

na terenie

Makowa Mazowieckiego,

w dniu 11 maja

uczestniczyłem

w spotkaniu z

mieszkańcami

osiedla Grzanka.

Dotyczyło

ono

stanu nawierzchni dróg na Osiedlu oraz kwestii ich remontów,
w dniach 21 i 22 maja
Społecznej,

omawiano

•

brałem udział

w posiedzeniach Komisji

Oświaty,

Zdrowia, Pomocy

Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej, gdzie
między

w dniu 23 maja
terytorialnym

innymi pOrojektu

wziąłem udział

zasięgiem działania

uchwał materiały

na

dzisiejszą sesję,

w szkoleniu dla Starostów, Burmistrzów i Wójtów
Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Ostrołęce,

objętych

gdzie

między

innymi poruszono zagadnienie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 kwietnia 2012 roku Rada Miejska

przyjęła następujące

uchwały:

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego

Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim,

w sprawie

wyrażenia

Społecznej

w Makowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego

zgody na

realizację

Ośrodka

projektu systemowego przez Miejski
Kapitał

Ośrodek

Pomocy

Ludzki,

w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej Miasta Maków
Mazowiecki,

zmieniające uchwały

w sprawie:

ustalenia planu sieci publicznych

Szkół

Podstawowych w Makowie Mazowieckim oraz granic ich

obwodów,
ustalenia planu sieci publicznych Gimnazjów w Makowie Mazowieckim oraz granic ich obwodów,
przekształcenia

Szkoły

Nr 1 im. Władysława

Podstawowej

Broniewskiego w

Makowie

Mazowieckim,
przekształcenia Szkoły

•

Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim,

założenia

gimnazjum Nr 1 w Makowie Mazowieckim,

założenia

gimnazjum Nr 2 w Makowie Mazowieckim,

utworzenia

Zespołu Szkół

Nr 1 w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 9,

utworzenia

Zespołu Szkół

Nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ulicy

Generała Pułaskiego

15,

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki,
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomno ści zwierząt

na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku,

w sprawie nadania nazwy ulicy w

mieście

Makowie Mazowieckim,

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

budżecie

wypłaty

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok,

diet radnym.

Natomiast w dniu 30 kwietnia 2012 r.

•

podjęto uchwałę

komunalnej Miasta Maków Mazowiecki .

Wszystkie

uchwały

poza

ostatnią zostały

zrealizowane.

w sprawie restrukturyzacji gospodarki

Zruącznik Nr .......~.............._
do Prorokołu Nr . ~.~~: .......__

z dnia ...~~;.~..~?-.:-!

Maków Mazowiecki 24 05 2012

Szanowny Pan Janusz Jankowski
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

Interpelacja radnego
Marka Jaroszewskiego złożona w dniu 24.0S.2012r na sesji Rady Miejskiej w
sprawie stanu technicznego HALI SPORTOWEJ przy Zespole Szkół Nr 2 w
Makowie Mazowieckim w związku z protokołem przeglądu technicznego z dnia
26.04.2012 .

Proszę

o

odpow i edź

na

następujące

pytania.

1.Kiedy, na jaką wartość i z czyich środków finansowych dokonano napraw wad i usterek
technicznych hali sportowej zaistniałych poczynając od dnia ostatecznego odbioru robót do
dnia dzisiejszego?
2. Czy w okresie gwarancji udzielonej przez

wykonawcę były zgłaszane

przez inwestora

jakiekolwiek wady i usterki w przedmiocie umowy /korespondencja/
3. Czy zgłaszane usterki

były

usuwane,

je ś li

tak to w jakich terminach

jeśli

nie to dlaczego?

3. Od kiedy i na jaką kwotę zaczęto naprawiać usterki i wady/ we własnym zakresie/
powodujące

stan

4. Czy wadami
S.Czy w

5. Czy jest
6. Jakie

usuniętymi

związku

wynikającymi

zagrożenia bezpieczeństwa?

we

własnym

z przeprowadzoną

zakresie

kontrolą

wadami jej wykonania istnieje

prawdą że

działania

został obciążony

wykonawca robót?

stanu technicznego instalacji

zagrożenie przeciw- pożarowe

instalaCja wentylacji mechanicznej w hali nigdy nie

zamierza

podjąć

oświetleniowej

i

obiektu?

zadziałała?

Pan Burmistrz Miasta w przedmiotowej sprawie?

Radny Rady Miejskiej
Marek Jaroszewski

W

załączeniu zdjęcia

hali sportowej szt.4

......

Załącznik Nr .......6................
UCHWALA NR XVIIl/12 1120 12
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr ... ?:.~~!

.........

z dnia .... ;,.~, .Q:ł. .;?QIil.~. , ....

z dnia 24 maja 20 12 r.
w sprawie nadania odznaki "Za zasJugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późno zm.) oraz § I ust. 3 pkt. I i ust. 4 uchwały Nr XXV/ 148/2005 Rady Miej skiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego" uchwala s ię, co następuje:

§ t. Nadaje s ię Panu Janowi

Chyliń skie mu Odznakę

"Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwa ła wchodzi w życ ie z dniem podj ęc i a.

Przewodniczący

Rady

Miejskie'

Wałd

•

la Radców I'r!lWM~
WóllJ/llski $.C. w r'~IUIk.

Id: l F0306D6-S 143-487 1-BC6S-6C499E3DDS7 1. Podpisany

Strona l

Załącznik Nr ... .....§............
UCHWALA NR XVIII/122/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Prorokołu Nr ...~~!........_
z dnia ......~~; 0L~9..I?:~; ....

z dnia 24 maja 20 12 r.

w sprawie nadania odznaki "Za

zasługi dła

Miasta Makowa Mazowieckiego"

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z późno zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt.2 i ust. 4 uchwały Nr XXV1J48/2005 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego" uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje
zasługi

się

Komendzie Powiatowej Państwowej
dla Miasta Makowa Mazowieckiego".

Straży Pożarnej

w Makowie Mazowieckim

Odznakę

"Za

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia .

•

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

wałd~ełski

•

&~no " l ... ' Radców

.1. ' .. .

Pmwllych

"'" w 'oI\t!Wi

Id: D54BFEI2· D2BC-4363-96E9-279C095FCDOE. Podpisany
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Załącznik Nr ....... ~............."
do Protokołu Nr ... !.!'.~~\..._
UCHWALA NR XVIIl/123/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ......~~;.9..!?.f!:Q~.~ .':..

z dnia 24 maja 2012 r.

w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"
Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 zpóźn. zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt.2 i ust. 4uchwały Nr XXV1I48/2005 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania odznaki "Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego" uchwala się, co następuje :

§ l. Nadaje się Ochotniczej
Makowa Mazowieckiego".

Straży Pożarnej

w Makowie Mazowieckim

Odznakę

"Za

zasługi

dla Miasta

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewod niczący

Rady

Miejskie'

Id: 6FF

602-C343-4BC5-9C9I-A2D82F9FOA99. Podpisany

Strona l

Zalącznik Nr ........8............_
UCHWALA NR XVIII/124/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr .. ~~~~ ....._
Z

dnia .. ~,'Qł', ~<il.!., ....

z dnia 24 maja 20 12 r.
w sprawie

wyrażenia

zgody na nabycie w drodze darowizny

własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz .1591 z późno zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża s ię zgodę na nabycie w drodze darowizny własnośc i
Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 433 o pow. 0,5953 ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza

s ię

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem

nieruchomości . położonej

w Makowie

Burmistrzowi Miasta.
podjęcia.

Przewodniczący

Rady

j~

wał~~a~iełskł

Id: IFFt4E08-55BF-400C-BE9C-EFOCB6E55 102. Podpisany

Strona l

Uzasadnienie
Pani Natalia Poczman-Grygiel w imieniu swoim i pozostałych współwłaścic i eli zwróciła się z pismem do
Burmistrza Miasta w sprawie przekazania w formie darowizny na rzecz Miasta Maków Mazowiecki
nieruchomośc i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 433 o pow. 0,5953 ha położonej w Makowie
Mazowieckim przy ulicy Sportowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga
wieczysta Nr OS IP/00009833/3. W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest
jako "zieleń nieurządzona"- symbol ZN . Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 Iit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) organem właściwym do wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości jest Rada Miejska.

RU1{Ml, '!'R7, MIASTA
mpr

,/01/

Ł8Z

.lrllLlowski

•

•
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UCHWALA NR XVIII/125/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Załącznik Nr .........ę. ...........~
do Protokołu Nt ...il:~.._
z dnia .......~~;.9.§;.&eta..:~ :

z dnia 24 maja 20 12 r.
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
na lata 2012 - 2016

wodociągowych

i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz i e gm innym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późno zm.) w zw. z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu śc ieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późno zm.), Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ l. Uchwala

s ię

wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibą w Makowie
Mazowieckim, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

wald~lski

~. Radców Pre,\,.llych
.

O". Wó~i s.c.

w PulIU....
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Załącznik

Nr I do

Uchwały

Nr XVIIV125/20 12

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 maja 20 12 r.

PLANOWANE ZADANIA MODERNIZACYJNO - INWESTYCYJNE WOD-KAN. NA LA TA 2012
2016

I. OPIS

l. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych - zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 1 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Przeds iębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o. O. ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod
odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ści eków w sposób ciągły i niezawodny. a także
zapewnić jej należytą jakość.
Miejskie

Od 2006 roku
Dystrybucję

Spółka rozszerzyła działa lność

i obejmuje zgodnie z

Umową Spółki:

i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym;

Pogrzeby i działalność

pokrewną;

Działalność us ługową zw iązaną

z zagospodarowaniem terenów zieleni;

Wykonywanie robót budowlanych drogowych;
Budowę

obiektów

Konserwację

inżynierii

wodnej;

i naprawę pojazdów samochodowych;

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
Gospodarowanie odpadami;
Działalność sanitarną

i pokrewną;

Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody;

•

Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przemysłowych obiektów liniowych:
elektroenergetycznych, elektrotrakcyj nych i telekomunikacyjnych;

rurociągów,

linii

Wykonywanie robót ogólnobudowłanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych:
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

rurociągów,

linii

Wynajem

sprzętu

Działalność

budowlanego i burzącego z obsługą operatorską;

w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego;

Badania i analizy techniczne;
Sprzedaż

detaliczna pozostała prowadzona poza s iecią skl epową;

Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych;
Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi;
Wynajem samochodów ciężarowych z
Sprzedaż
Sprzedaż

hurtowa

materiałów

kierowcą;

budowlanych i wyposażenia sanitarnego;

hurtowa wyrobów metalowych oraz

sprzętu

i dodatkowego

wyposażenia

hydraulicznego

i grzejnego;
Wykonywanie robót ogólnobudowlanych

związanych
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Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne;
Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montazu i wznoszenia budynków i budowl i z elementów
prefabrykowanych;
Kupno i sprzedaz nieruchomości na
Wynajem

ni eruchomości

Pośrednictwo

na

własny

własny

rachunek;

rachunek;

w obrocie nieruchomościami;

Zarządzanie nieruchomościami

na zlecenie;

Stawianie rusztowań;
Roboty

związane

z fundamentowaniem;

Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych;
Wykonywanie robót budowlanych murarskich;
Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli;
Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych;
•

Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych;
Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych;
Wykonywanie instalacji gazowych;
Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
Tynkowanie;
Zakładanie

stolarki budowlanej;

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie

ścian;

Malowanie;
Wykonywanie pozostałych robót
Produkcję

i dystrybucję

ciepła

wykończeniowych;

(pary wodnej i gorącej wody).

Kapitał zakładowy spółki został

pokryty aportem wniesionym przez Wspólnika i w chwili obecnej wynosi
i dzieli się na 176 129 sztuk udziałów równych i niepodzielnych o wartości po 50 zł (słownie:
pięćdziesiąt złotych) kazdy. Spółka posiada osobowość prawną i podlega Kodeksowi Spółek Handlowych.
Samorząd jest jej właścicielem, jedynym udziałowcem, co umozliwia jej kontrolowanie. Jako właściciel
samorząd decyduje o kierunkach rozwoju, poprzez Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Zarząd, przyjmuje
sprawozdania finansowe, rozlicza władze Spółki, podejmuj e decyzje o większych wydatkach inwestycyjnych,
oraz inne decyzje wynikające z Umowy Spółki i ob. prawa. W przypadku MPUK Sp. z o. o. gdy samorząd jest
jedynym udziałowcem , jego wpływ na Spółkę jest daleko idący. Ustalanie taryf za usługi komunalne: tzn. wodę
i ścieki przez Radę Miasta powoduje to, iz z tego względu nie da się rozpatrywać tych usług tylko z punktu
widzenia Spółki w oderwaniu od budżetu samorządu i trybu podejmowania decyzj i. Wielkość uwzględnionego
zysku z działalności wod - kan. ma wpływ na możliwo śc i inwestycyj ne przedsiębiorstwa.
8 806 450,00

•

zł

2. Modernizacja

oczyszczałni ścieków

Makowie Mazowieckim.

- dokumentacja budowlana jest - koszt 140 tys.

zł ,

- koszt robót bud. - mont. - ok. 5.100 mln zł netto,
- stan realizacji na koniec 2011 - wykonano wg harmonogramu rzeczowo finan sowego na
pozostało do realizacji na rok 2012 - kwota 1.870 tys. zł,

kwotę

ok. 3.320 tys.

zł,

- okres realizacji - 2009 - 2013,
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- realizowana inwestycja polega na generalnym remoncie obiektów kubaturowych, wymianie urządzeń
technologicznych, budowie nowego ciągu odwodnien ia osadów, montażu nowego systemu automatyki
i sterowania itp.
3,4. Budowa sieci wod - kan. - ul.
- dokumentacja budowlana - w posiadaniu

Miłosza.
Urzędu

- koszt robót sieci wodociągowej - ok. 66 tys.

Miasta,

zł,

- koszt robót sieci kanal izacji sanitarnej - ok. 355 tys.

zł,

- planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej 0 200 z rur PCV w pasie ulicy
Miłosza, długość ok. 315 mb wraz ze studniami rewizyjnymi dla posesj i, a także wykonaniu pozostałych części
sieci wodociągowej o długości ok. 150 mb.
- planowany termin realizacji zadania - 20 13 r.
5. Budowa (wymiana sieci wod - kan.) w Rynku, odcinek od wys. ul. Moniuszki do wys.
ul.

Kościelnej

wraz z przyleglymi uliczkami.

- dokumentacja techniczna w opracowaniu (do końca II 201 2 r.),
- koszt realizacji ww. zadania szacowany j est na

kwotę

ok. 670 tys. zl,

- planowana inwestycj a pozwoli wyeli minować i stniejący wodociąg A-C 0 100 w ul. Mickiewicza, a także
umoż liwi zasilenie w wodę i odprowadzanie ścieków z posesji wzdluż ul. l Maja do ul. Kośc ielnej,
- planowana

długość

sieci wodoc i ągowej - ok. 560 mb, sieci kan. sanit. - 6 10mb -

średnica

0 200,

- okres realizacji - 20 13 - 2014 r.
6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0 200 na os. Bursztynowa.
- dokumentacja budowlana na

ukończeniu,

- koszt realizacji zadania - ok. 595 tys . zł,
- planowana inwestycja umożliwi
nowo budowanym osiedlu,
-

średnica

0 200, pompownia

podłączen ie

do miejskiej sieci kan. sanit. wszystkich posesji usytuowanych na

ścieków przesyłowych

- I szt.

- planowany termin realizacji - 2013 - 2015 r.
7. Modernizacja sieci wod- kan. na os.

Jaśminowa

w Makowie Mazowieckim.

- dokumentacja techniczna w posiadaniu Urzędu Miasta,
•

- szacowany koszt - ok. 280 tys. zł netto,
- planowany termin realizacj i zadania - 2015 - 20 16 r.
- planowana inwestycja polegać b ędzie na wymianie częśc i ruroci ągów wodociągowych wraz z odc.
w pasie dróg, oraz na wymianie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyłączy

kan. na os. Królów Polskich ul. Chrobrego, Mieszka I,

Jagiełły,

8. Modernizacja sieci wod Krzywoustego, Sobieskiego.

- dokumentacja techniczna - w posiadaniu Urzędu Miasta,
- szacowany koszt zadania to ok. 3.100 tys. zl,
- planowany termin realizacj i na lata - 20 15 - 2017,
- ww. inwestycja polega na wymianie rur a-c stalowych
wymianie sieci kana lizacyjnej .

wodociągowych

na rury PCV oraz na kompleksowej

9. Modernizacja stacji uzdatniania wody os. Grzanka.
- dokumentacja teclUliczna - planowana do wykonania w 201 2 r. - II kw. ,
- szacowany koszt - ok. 290 tys.

zł

netto,
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- ww. zadanie planowane do realizacji na rok 2014 - 2015,
- realizacja polegać będzie na wybudowaniu pompowni JI' i zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej
o pojemności ok. 150 m3 oraz na wykonaniu instalacji generatora prądu (własne źródło zasilania w przypadku
zaniku ee z sieci).
10. Modernizacja stacji uzdatniania wody os. Mazowiecka.
- dokumentacja techniczna - planowana do wykonania w 2012 r. - II kw.,
- szacowany koszt - ok. 360 tys.

zł

netto,

- planowany tennin realizacji na lata - 2014 - 2015,
- funkcja technologiczna jw.
11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej os. mieszkaniowe

między

ul.

Kolejową

a ul.

Zachodnią·

- dokumentacja techniczna - planowana do wykonania - V-VI 2012 r. - koszt ok. 20 tys.
- szacowany koszt zadania - 750 mb x 200

złlh =

150 000,00

zł,

zł

- planowany termin realizacji - III - IV kw. 2012 r. i II - III kw. 2013 r.

PLAN ROZWOJU

. URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ MODERNIZACYJNYCH NA LATA
2012 - 2016

I. DANE OGÓLNE
l.

Działania zmniejszające zużycie

wodociągowego,

- automatyzacja systemu
- kontrola
-

bieżąca

wody:

ilości i jakości

wody,

inwentaryzacja sieci i przyłączy,

- modernizacja systemu uzdatniania (zmniejszenie własnego zużycia),
-

bieżąca

-

stałe

wymiana wodomierzy na bardziej nowoczesne wraz ze zdalnym odczytem,

prowadzenie kontroli sieci

2. j. w. lecz wprowadzanie

•

-

bieżąca

kontrola

ilości

wodociągowej.

ścieków:

i jakości

ścieków dopływających

jak

też

u

źródła

powstawania,

- inwentaryzacja sieci i przyłączy,
- stymulowanie podłączeń nowych dostawców (likwidacja szamb, kontrola

ilości

wywozu),

- czyszczenie przewodów hydrodynamicznie rur kanalizacyjnych starszej generacji.

II. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI I MODERNIZACJI

l. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
a) z amortyzacji
b)

opłaty

środków trwałych ujętych

wodę

i zbiorowego odprowadzania ścieków

w taryfach,

abonamentowe.

2. marży zysku (ok. 5%) przyjętej do opracowanych taryf (przy założeniu ich zatwierdzenia).
3. pożyczek z WFOŚiGW częściowo umarzalnych w zależności od przyjętych zasad finansowania przez
Fundusz (obecnie umorzenie do wys. 25%).
4. dotacja z Funduszy Unijnych (POIŚ , RPO itp.) jeżeli będą ogłaszane nabory.
5. dotacji z Mazowieckiego
w sektorze wod - kan.

III. PLANOWANE

Urzędu

Wojewódzkiego -

jeżeli będą ogłaszane

nabory wniosków na

działanie

PRZEDSIĘWZIĘCIA
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I.

Nazwa zadan ia

Wartość

z wyszczególnienie

inwestycji

m

w zl netto

Modernizacja
oczyszcL11ni
ścieków

2012

2013

2014

2015

2016
5[1 whun~

j[1 WIiUD~

Śr:1 wl a~n !::

i[1 wła~n!::

~[I WI8iD~

śr.

ś r.

śr.

śr.

Śr.

zewnetrzne

zewnetrzne

zcwnl;!tr.lne

zewnetnne

zewnetrzne

1 H~Q QQQ QQ
1400000,00

5050000,00
(poz. I 850 000,
00 )

IQQ QQQ QQ

-

.

-

-

2 1 QQQQQ

-

-

-

-

-

-

-

(w toku realizacji od
2009 r.)
2.

Budowa sieci

66000,00

-

wodociągowej

w ul. MHoszn
- rob. bud.

-

5000,00

montażowe

- pozostał e (nadzór,
1geodeta)
3.

jw. lecz kanalizacji

-

2~Q

QQQ QQ
150000,00

12Q QQQ QQ
70000,00

J~Q QQQ QQ
250000,00

J2Q QQQ QQ
200 000,00

-

IQQ QQQ QQ
60000.00

JQQ QQQ QQ
200000,00

280000,00

-

-

-

16Q QQQ QQ
120000,00

3288029,00

-

-

-

~~Q

370000,00

sanitarnej
4.

Budowa sieci wod 
kan. w Rynku od ul.
Moniuszki do ul.

670000,00

-

Kościelnej

(wymiana wodoc. ac ił]>.)
5.

Budowa kanalizacji
sanitarnej os.
Bursztynowa
- opracowanie
dokumentaej i
- roboty bud.

600000,00

2QQ QQQ QQ
150000,00

-

2 1 000,00
579000,00

montażowe

6.

Modernizacja sieci

wod  kan. os.

12Q QQQ QQ
80000,00

Jaś minowa

7.

jw. lecz os. KJ:ólów
PolslU
- ul. Chrobrego
• ul. Jagielły
- ul. Krzywoustego

,

- ul. Mieszka I
- ul. Sobieskiego

18.

QQQ QQ
500000,00

847943,00
I 236980,00
625098,00
446263,00
\31 745.00

Modernizacja SU W
os. Grzanka

290000,00

.

-

14Q QQQ QQ
100000,00

I~Q

9.

jw. kcz SUW
ul. Mazowiecka

360000,00

.

.

1~Q QQQ,QQ
100000,00

2 1QQQQQQ
180000,00

10.

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
os. mieszkaniowe
między ul. Kolejową
a ul. Zachodnią

ISO 000,00

IQQ QQQ QQ
50000,00

~Q QQQ QQ
25000.00

6 ~21 QQQ QQ
4520000,00

1 2~Q QQQ QQ
1450000,00

221 QQQ QQ
485000,00

RAZEM:

1 IQQ QQQ 00
800000,00

-

1 QJQ QQQ QQ
670000,00

QQQ QQ
85000,00

-

1 J2QQQQQQ
1035000,00

-

-

1 22Q QOO 00
880000,00

UWAGA:
l. WARTOŚĆ W LICZNIKU - KWOTA OGÓŁEM

2. WARTOŚĆ W MIANOWNIKU - KWOTA DO POZYSKANIA Z ZEWNĄTRZ
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Uzasadnienie
Zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie Makowa
Mazowieckiego zajmuje się powołana w tym celu przez Miasto spółka działająca pod fIrmą Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z ustawą z dnia
7 czerwca 2001 f . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która ma
zastosowanie do Spółki MPUK, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić
zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób
ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytąjakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
W myśl art. 21 ww ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu,
zwany dalej "planem", który w szczególności okreś la :
I) planowany zakres

usług wodociągowo-kanalizacyjnych ;

2) przeds ięwz ięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
3) przedsięwzięcia
4)
•

nakłady

racjonalizujące zużycie

wody oraz wprowadzanie ścieków;

inwestycyjne w poszczególnych latach;

5) sposoby fInansowania planowanych inwestycji.
Plan powinien być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
z ustaleniami
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (art. 21 usl. 3 ustawy
o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Wypełniając ustawowy
obowiązek Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 0 .0., przedłożyło Burmistrzowi Miasta,
w styczniu br. Plan Rozwoju Urządzeń Wodo ciągowo-Kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016, dokonując
jednocześnie autopoprawki tegoż projektu w maju br. Rol~ wójta (burmistrza, prezydenta miasta) sprowadza
się do wykonania czynności mających na celu sprawdzenie, czy przedłożony dokument spełnia warunki
określone w ust. 3 art. 21 ustawy. W rzeczonej sprawie zostały spełnione przez MPUK Sp. z 0.0. wszystkie
ustawowe warunki dotyczące wieloletniego planu rozwoju ... , tzn.:
a) przedstawiono planowany zakres usług;
b) podano

przedsięwzięcia

rozwojowo-modernizacyjne oraz

racjonalizujące zużycie

wody/wprowadzania

ścieków;

•

c) podano nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz źródła ich fInansowania;
d) plan nie stoi w

sprzeczności

uwarunkowań

i kierunków

z kierunkami okreś lonymi w dokumentach planistycznych Miasta (studium
zagospodarowania przestrzennego oraz planami zagospodarowania

przestrzennego);
e) nie występuje sprzeczność planu z zezwoleniem wydanym Miejskiemu Przedsiębiorstwu Usług
Komunalnych Sp. z 0.0. przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki na prowadzenie działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (decyzja nr WIK
703/ 1/08 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2008 r.).
Zatem, stosownie do zapisów art. 21 usl. 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, rada gminy jest organem, który zatwierdza w drodze uchwały plan przedłożony
przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Wobec powyższego podjęcie uchwaly jest w pełni uzasadnione.

mgr Ja .usz
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Zalącznik Nr .....!.!Q.........._
UCHWALA NR XVIIII126/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM

•

do Protokołu Nr .•~.~~~ .••_

z dnia ....i~.: g.§.;:3Ql.t.~~..

z dnia 24 maja 20 12 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie m. Maków Mazowiecki do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 J r. Nr
142 poz. 1591 z późno zm.), w związku z art . 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 1 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 11 5 z późn o zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu powiatu w Makowie
Mazowieckim - Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co na stępuj e:

§ t. Zalicza
załączniku

s i ę do kategorii dróg gmi nn ych ni żej wymienione ulice w Makowie Mazowieckim oznaczone na
graficznym stanowiącym integralną czę ść niniej szej uc hwały :

I. ulica nr I - ul.

Łąkowa

2. ulica nr 2 - ul. Nadrzeczna

•

3. ulica nr 3 - ul.

Wąska

4. ulica nr 4 - ul.

Wiśniowa

5. ulica nr 5 - odcinek od ulicy Przasnyskiej do ogródków

§ 2. Wykonanie uchwały powierza
§ 3. I.

2.

Uchwała

Uchwa ła

podlega
wchodzi w źycie po

się

nr 44).

Burmistrzowi Miasta.

ogłoszeni u
upływi e

dz i ałkowych (działka

w Dzienniku
Urzędowym
14 dni od dnia og łoszenia .

Województwa

Przewodn iczący

Mazowieckiego.

Rady

Miejskiej

wa1d~e1ski

•

Id: 2AEC5DF8·3068·45BB·AI54·0AF76056A965. Podpisany
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych do kategorii dróg gminnych
zalicza s ię drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg
służących miejscowym potrzebom, zaliczenia dokonuje się w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii
właściwego zarządu powiatu. Dnia 12 kwietnia 2012 roku Miasto Maków Mazowiecki zwróciło się do Zarządu
Powiatu o wydanie opinii w sprawie za liczenia dróg (Łąkowa , Wąska , Nadrzeczna, Wiśniowa oraz odcinek od
ułicy Przasnyskiej do ogródków działkowych) do kategorii dróg gminnych. W dniu 27 kwietnia 2012 roku
Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 149/ 12 z dnia 24 kwietnia 2012 roku wydał pozytywną opinię w sprawie zmiany
kategorii dróg. Zmiana kategorii dróg umo żliwi dalszy postęp prac przy tworzeniu ewidencji dróg gminnych dla
Makowa Mazowieckiego, która jest obowiązkiem Burmistrza Miasta. W związku z powyższym podjęcie
uchwały jest w pełni zasadne.

RURM1' 1~ASTA
mgr J(lI

I;-';z J un10wski

•

•
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UCHWALA NR XVlll/127/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

•

z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie szczególowych zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkolach
i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)oraz art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co
następuje:

§ l. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach oświatowo 
wychowawczych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony wart.42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (t.j . Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) do liczby godzin wskazanych
tabeli stanowiącej zalącznik do uchwały.

ew

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie
nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
w szkołach i placówkach oświatowo
wychowawczych
Mazowiecki w wymiarze 25 godzin.

§ 4. Dla określenia tygodniowego
3 przez godzinę rozumie się 60 minut.

obowiązkowego

zajęć

pedagogów, psychologów i logopedów,
prowadzonych przez
Miasto Maków

wymiaru godzin

zajęć

dla nauczycieli wymienionych w §

wymiar godzin zajęć nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy
obowiązki okreś lone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
ustala SIę
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby zajęć realizowanych przez tego nauczyciela .

§ S. Tygodniowy

§ 6. Wykonanie

obowiązkowy

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Traci moc uchwała Nr VIII48/20 II Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 20 II r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielenia i rozmiam obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiam godzin
.zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiam godzio zajęć pedagogów, psychologów i logopedów, w szkołach
i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych
przez Miasto Maków Mazowiecki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Mazowieckiego z mocą obowiązująca od dnia l wrześ nia 2012 r.

Urzędowym

Przewodniczący

Województwa

Rady

Miej skiej

Pr~' .... n'ych
. IJ\S~,J,C.

walde~lski

w Puł14U ..

Id: DCE6EEF4-4784-46B I·BCC3-8291 OEABSAS2. Podpisany

Strona l

Załącznik

Nr 1 do Uchwaly Nr XVIIII127/20 12

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 24 maja 2012 r.

Stanowisko kierownicze

L.p.

I.

Dyrektor

szkoły

/

l

~

liowy

lYyllihu ' zajęć

do

-,,- -"

zespołu szkół!

li czącego

-

C

oddziałów

15

- 6-9 oddzi ałów

13

- l 0-14 oddziałów

11

- 15- 19

oddziałów

9

-

o ddz i ały

7

0-5

20-24

25-29

oddzi ałów

5

30-34

oddziały

3

2.
3.

powyżej

oddziałów

Wicedyrektor zespołu

szkół

Dyrektor przedszkola, czynnego ponad
15
do-3 oddziałów

l

10

12

4-6

oddziałów

10

7-9

oddziałów

8

10-12

oddziałów

6

13- 15

oddziałów

4

powyżej

4.

34

15

oddziałów

Wicedyrektor przedszko la

Id: DCE6EEF4-4784-46B I-B CC3-82910EAB5A52, Podpisany
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Uzasadnienie

W chwili obecnej tzw. zniżki pensum dla dyrektora szkoły nie są ustalane na podstawie ustawy czy
Te mówią, że dyrektor, który jest nauczycielem ma dokładnie takie same pensum dydaktyczne
jak inni nauczyciele w jego placówce. Z uwagi jednak na szczególną funkcję dyrektora szkoły i zakres
obowiązków wynikający z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku do nauczyciela-dyrektora
szkoły obniżanie wymiaru pensum, albo zwo lnienie z obowiązku realizacji pensum. Zgodnie z art. 42, ust. 7 pkt
2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) organ
prowadzący szkołę
określaw drodze uchwały zasady udzielenia i rozmiar obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i zastępcom dyrektorów szkół oraz nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów,
psychologów i logopedów, w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. Przepis ten oznacza, że
o zniżce, w sensie określenia pewnych zasad, od których uzależnia się zniżkę i jej rozmiar, decyduje organ
prowadzący . Jak zwykle musi kierować się przesłankami racjonalnymi, w związku z tym im większa szkoła,
tym większa zniżka. W przypadku najwięk szych placówek istnieje także możliwość zwolnienia dyrektora
z całego pensum. W związku z tym, że także wicedyrektor szkoły ma prawo do zniżki na tych samych zasadach,
musi być wprowadzona pewna korelacja między wielkością zniżek dla dyrektora i wicedyrektorów. Niektóre
organy prowadzące przyjmują zasadę, że im wi ększą zniżkę otrzymują wicedyrektorzy, tym mniejszą dyrektor
i odwrotnie. Niewątpliwie rozmiar zniżek powinien być także uza leżniony od rodzaju, typu i specyfiki szkoły.
Reasumując, należy uznać, że zniżka nawet jednej godziny musi być udzielona zawsze, natomiast jej wymiar
zależy od przesłanek istniejących konkretnie na obszarze danego organu prowadzącego. Wprowadzone zmiany
w stosunku do dotychczas obowiązujących uchwal polegają na zapisaniu wymiaru w taki sposób aby był
dokładnie określony i uzależniony od wielkości i typu szkoły a w związku z tym - liczbą oddziałów, oraz
warunków pracy, aby uniknąć częstego podejmowania uchwał w przedmiotowej sprawie proponuję podjęcie
uchwały w przedstawionej wersji. Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
rozporządzenia.

•
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Maków Ma zowieck i, 30.04.2012 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2011 R.

Na podstawie Uchwa ly Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego
2011 r . w sprawie przyjęcia "Programu wspólpracy Mia sta Maków Mazowiecki z organizacj ami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku
pub licznego i o wo lontariacie na 2011 rok" ogloszono dwa konkursy:
1. z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
2. z zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego

•

Ad.1
Na konkurs przeznaczono

kwotę

80000,00 zl.

KONKURS ZOSTAl OGlOSZONY NA WSPARCIE REALIZACJI ZAOAŃ OBEJMUJĄCYCH:

w ZAKRESIE:
a) wspólpracę z klubami spo rtowymi w zakre sie organizacji i szko lenia w różnych
dyscyplinach spo rtowych, oraz w zakresie org ani zacji wyjazdów drużyn i zawodn ików na
zawody spo rtow e,
b) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo 
rekreacyjnych i turystycznych wśród mieszkańców Makowa Mazowieckiego,
akcji " Lato i zima w Mieście",
c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszko lnych,
d) współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów spo rt owyc h,
rajdów i innych imprez krajoznawczych,
e) tworzen ie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom spo rtowym i
stowa rzy szeniom, w tym udo stępniani e obiektów sportowych,
f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych,
g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepel nosp rawnych na zawody sportowe poza
obszarem Miasta,
h) promowanie aktywności i kultury fizycznej, zw ł aszcza wśród dzieci i młodzieży,
i) wspólorganizowanie
przedsięwzięć
turystycznych
promowanie
potencjału
turystycznego Miasta,
j) promowanie i organizację grup wolontariatu (bez ogra ni czeń wiekowych),
k) aktyw i zację osób starszych i ni epełnosprawnych w zakresie organizacji zajęć i imprez
sportowo - turystycznych,
I) promocję i programy stypendia lne dla osób
dzieci (dofinansowanie wyjazdów,
zgrupowań i obozów sportowych).

1. KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT

•
2.

KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W ZAKRESIE:

a)
b)

wspieranie inicjatyw ku lturalnych,
promowanie przedsięwzięć kulturalnych j ako alternatywy dla św i ata konfliktu i
przemocy,
c) wzbogacenie form upowszechn iania kultury poprzez organizację fest iwali,
przeglądów, koncertów artystycznych,
d) organizację konkursów, warsztatów i wystaw,
e) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promują cych
mia sto,

7. Stowarzyszenie "Klub Integracji Spolecznei"
- Turniej szachowy o puchar Burmistrza Miasta podczas Dni Makowa Mazowieckiego 2011
8. Ludowe Stowarzyszen ie Sportów Silowych "START"
Uczestnictwo w:
- Turnieju Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów,
- eliminacjach do O.O.M. w Ciechanowie,
- Mistrzostwach Krajowej Rady LZS w podnoszeniu ciężarów,
- Pucharze Polski Miodzików w podnoszeniu ciężarów,
- zgrupowaniu sportowym zawodników START,
- zgrupowaniu szkoleniowym Kadry Mazowieckiej Juniorów w podnoszeniu
- Mistrzostwach województwa mazowieckiego juniorów do lat 17.

c i ężarów,

Ad.2
Na konkurs "Rea li zacja programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego" przeznaczono
kwotę 10.000 zł.
Przekazane z dotacji środki przeznaczone zostaly na dofinansowanie obozu szkoleniowego z
programem profi laktycznym dla 80 osób (d zieci i młodzieży w wieku 7-17 lat) organizowanego w
Lidzbarku We Iski m przez Chorągiew Mazowiecką Związku Harcerstwa Po lskiego - Hufiec ZHP Maków
Mazowiecki.
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PROGRAM DNI MAKOWA 2012
CZWARTEK 31 .05.2012 r.
00

10 Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

14 00 Spotkanie władz miasta z młodzieżą godnie reprezentującą miasto Maków Mazowiecki

PIATEK 01.06.2012 r.

1do _11 30 - Barwny Korowód uczniów ulicami miasta
11 30 -14 00

-

Piknik "Służby Mundurowe dzieciom" - atrakcje dla dziec;; mlodzieży na boisku przy Zespole Szkól nr 2

1 f10 MAKOLAND/A / animacje dla dzieci na
1S

17

1

Rynku Miejskim - organizator Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Ziemi Makowskiej/

Pokazy uczestników Festiwalu Słowiańskiego /Rynek Miejski/

rO Makowska Scena Artystyczna -

prezentacja talentów dzieci i

młodzieży /Rynek Miejski!

193° Pokaz karate i konkurs dla dzieci z nagrodami MKKK SHINKYOKUSHIN KARATE MAKÓW MAI.
1900 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej /Rynek Miejski/
30

19

Występ Klubu "Mokowianie" /Rynek Miejski/

2000 Pokaz Par Tańca Towarzyskiego

2d s Program artystyczny w wykonaniu Zespołu "Szmaragdy" /Rynek Miejski/
20

45

Pokaz Tańca Nowoczesnego

21 00 Koncert makowskiego BARDA - Arka Łojewskiego
SOBOTA 02.06.2012 r.

1dO Festiwal Słowian /Zalew Miejski!
10'°_12
12

00

00

Wyk/ad historyczny

Otwarcie obozowiska, pokazy rzemiosła i życia obozowego

1230 _1430 Turn iej bojowy,
14

30

_16

00

Zabawy plebejskie, turniej: zręcznościowo - /uczniczy

17'°_18'° Bitwa
00

18'° 20 Pokazy rzemios/a

2dJO - Inscenizacja wieczorna

z wykorzys taniem oszczepów i toporów,

13 00 I Zlot Motocyklowy
(12 00 zbiórka na stacji paliw BP, formo wanie parady, runda honorowa ulicami miasta na Stadion Miejski, powitanie uczestników)

13 00 "Warta umieć pamóc w potrzebie drugiemu człowiekowi" pokoz udz;elon;op;erwszej pomocy przedmedycznej
14 00 Prezentacja motocykli /konkursy z nagrodami/

1500 Pokaz Akrobacji Motocyklowych STUNT

19 00 Występ Zespołu AVOCADO - /Stad;an M;ejsW
21

00

Występ Gwiazdy Wieczoru -

22

30

Zabawa taneczna - /Stad;on M;ejsk;!

NIEDZłELA

03.06.2012

VOLVER

/Stad;onM;ejsk;!

r.

8 ()() Zawody Wędkarskje /Zalew/
14 00 Towarzyski Mecz Pi/ki Nożnej /Stad;onM;ejsW

Imprezy

Towarzyszące:

- Wystawa regionalisty
- Festiwa/
-

Wesołe

Książki

Wiesława Łaskarzewskiego

Mu/tiku/turowej /M;ejsk; Dam Kultury- 31.05.2012 ,.;

Miasteczko

INFORMACJA NA TEMAT PROPOZYU

PEŁNA NAZWA I ADRES PLACÓWKI
ORGANIZUJĄCEJ

WYPOCZYNEK
LETNI

MIEJSKI DOM KULTURY
UL. MONIUSZKI 2
06  200 MAKÓW MAZOWIECKI

TERMIN
PLANOWANEGO
WYPOCZYNKU

WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

RODZAJ
WYPOCZYNKU

ZONIE LETNIM 2012

MIEJSCE WYPOCZYNKU

/adres/

/stacjonarny,
wyjazdowy, obóz
itp./

PLANOWANA
ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

PLANOWANY
CAŁKOWITY

KOSZT
WYPOCZYNKU

LIPIEC

WYCIECZKA

PARK DINOZAURÓW
BAŁTÓW

35

3.000 zł

16-20 LIPCA

MAŁY

ARTYSTA
WARSZTATY DLA
DIECI
LETNIA NOC
FILMOWA

MIEJSKI DOM KULTURY

30

700 zł

MIEJSKI DOM KULTURY

15 0

200 zł

SIERPIEŃ

WYCIECZKA

CENTRUM KOPERNIK
WARSZAWA

35

1.500 zł

SIERPIEŃ

MUZYKORAMA

MIEJSKI DOM KULTURY

3°

700 zł

MIEJSKI DOM KULTURY

15

500 zł

MIEJSKI DOM KULTURY

200

200 zł

LIPIEC

ZAJĘCIA

SIERPIEŃ

SIERPIEŃ

LI PI EC/SI ERPI EŃ
_._-

-

MUZYCZNE
WAKACYJNE
STUDIO MAŁYCH
FORM
TEATRALNYCH
MARATON
FILMOWY DLA
DZIECI
SPACER PO
MAKOWIEZ
- -

"
Co

El.

$O

MAKÓW MAZOWIECKI

3°

-

Co

o

:p
o

N
It
i!;
N

~ ~

i'b S2. Z

:s::- i=
:. Z
i() :-'

...

~ l '< i~

I~ I ~

I

•

PRZEWODNIKIEM
INTERAKTYWNYM

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ

13  22 LIPCA

•

WYJAZDOWY

UL. POLNA 1
06  200 MAKÓW MAZOWIECKI
SIERPIEŃ
- OK. 3 TYGODNI

STACJONARNY

URZĄD MIEJSKI
W MAKOWI E MAZOWIECKIM
UL. MONIUSZKI 6
06  200 MAKÓW MAZOWIECKI

30 CZERWlECA

PIKNIK RODZINNY
BEZPIECZEŃSTWO
NA DRODZE I NAD

URZĄD MIEJSKI
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
UL. MONIUSZKI 6
06  200 MAKÓW MAZOWIECKI

30 CZERWCA
- 30 LIPCA

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
BUSTRYK 77 E

16

10800 zł

34-521 ~B
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
06-200 MAKÓW
MAZOWIECKI
UL. KOŚCIELNA 25A
ZALEW MIEJSKI

35

900 zł

300

3.000 zł

ZALEW MIEJSKI

500

8.500 zł

WODĄ

OTWARTE
KĄPIELISKO

NADZOROWANE
PRZEZ WOPR

JOEROWNIK WYDZIAŁU

lDłłJfr'lCji EUrOpejSCorInatyki
·ej.I
i Pro
ji Mi ta

mgr Nina

'~7
&k;

ska-Krzyna
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Miejski Zespół Obsługi Szkół
i Placówek Oświatowo- Wychowawczych
w Makowie Mazow ieckim

Maków Mazowiecki, dnia 09.05.2012 r.

Załącznik Nr ........Ii.~............
do Protokołu Nr .!.:.~.~I.\..........
z dnia .... .a?'!.;.9.9.;.W..R'!,.

dotycząca

przygotowania placów .

oświatowych

do remontów w okresie wakacji 2012 roku

W okresie wakacji w 2012 roku prace remontowe
rzeznaczonyml

ś rodkami

finan sowym i w

bud żetac h

zostan ą

przeprowadzone zgodnie z

poszczególnych placówek

oświatowych

na

rok 2012.

Zespół Szkół

Nr l - 52 000,00

zł

Zespół Szkół

Nr 2 - 55 000,00

zł

Przedszkole

Samorządowe

Nr 1 - 6000,00

zł

Przedszkole

Samorządowe

Nr 2 - 5 000,00

zł

Przedszkole

Samorządowe

Nr 4 - 6000,00

zł

•

oraz

Ponadto w

budżetach

u sł ugi związane

Ze

placówek zabezpieczono

ś rodki

na zakup

materiałów

i

wyposażenia

z wykonaniem remontów i przeg l ądów kominiarskich.

względów oszczędnościowych

placówkach prace remontowe

będą

oraz w celu

wykonywane

zwiększenia

głównie

zakresu robót we wszystkich

sposobem gospodarczym.

następujące

W Zespole Szkól nr l zaplanowano
- malowanie

ścian

i sufitów,cyklinowanie

podłóg

remonty:

w trzech salach lekcyjnych,

- wymiana grzejników, parapetów i punktów oświetleniowyvh w dwóch salach lekcyjnych,
- remont schodów

wejściowych

od strony północnej,

- założenie siatek (piłkochwytów) na

części

ogrodzenia od strony stadionu miejskiego,

- kontynuacja remontu piwnicy,
- demontaż

kotła

c.o.

W Zespole Szkól nr 2 zaplanowano
- doprowadzenie
- wykonanie

ciepłej

podłóg

następujące

wody do 18 punktów w 12

remonty:

łazienkach,

w salach lekcyjnych nr 8,9, i 12,

- malowanie kuchni i zaplecza kuchennego oraz łazienek,
- inne drobne naprawy.
Nie zostanie wyrównana nawierzchnia boiska szkolnego z powodu
środków

niewystarczających

finansowych.

W Przedszkolu

Samorządowym

nr 1 zaplanowano

następujące

remonty:

- malowanie kuchni oraz dwóch zapleczy kuchennych,
- malowanie dwóch sal przedszkolnych oraz sali gimnastycznej,
- malowanie

pomieszczeń

- wykonanie nowego

piwnicznych,

przyłącza

W Przedszkolu

kanalizacji sanitarnej.

Samorządowym

. remont i odnowienie barierki

nr 2 zaplanowano

zabezpieczającej

- zamontowanie wentylatora w

łazience

następujące

remonty:

przed budynkiem przedszkola,

grupy I,

- remont piaskownicy na placu zabaw,
- zamontowanie daszku nad drzwiami
- malowanie

pomieszczeń

W Przedszkolu

wejściowymi

do budynku,

kuchennych oraz sali grupy 1.

Samorządowym

nr 4 zaplanowano następujące remonty:

- wymiana 8 sztuk drzwi w salach zabaw i magazynkach,
- naprawa

podłóg

- wymiana

płytek

w salach zabaw,
w

łazienkach,

- wymiana siatki ogrodzeniowej od strony

siłowni.

