
RADA MIEJSKA 

w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 

Maków Mazowiecki, 17.01.2014 r. 
WOR-II.0002.40. 20 14 

Pani/Pan 

....................... .. ~/~.................. ......................... 


ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XL 
sesję Rady Miejskiej w Mal<owie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
30 stycznia 2014 roku o godz. 1300 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem 
obrad: 

l. 	Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
3. 	Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady. 
4. 	Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z 

wykonania przyjętych uchwał. 
5. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 
6. 	 Rozpatrzenie Projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. 

I) 	 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania "POMOC MIASTA W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020, 

2) 	 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania 
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 20 14-2020, 

3) 	 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, 

4) 	 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomośc i stanowiącej mienie komunalne, 
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5) 	 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 

6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Makowskiemu, 

7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Maków MazowieckiJla lata 2014-2019, 

8) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki na 2014 r., 

9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet 
radnych, 

10) przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady 
za 2013 rok, . 

11) przyjęcie planówiJracy stałych Komisji Rady na 2014 rok. 
7. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
8. 	 Wolne wnioski i informacje. 
9. 	 Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej. 

PrzewodniczyM Miejskiej 

mgr inż. ~;:.ZabIelskI 

06-200 Maków Mazowiecki , ul. Moniuszki 6, tel. 2917 1-71-002 wew. 71- 42- 129, fax. 29171 -7 1-507 



Protokół z XL sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 30 stycznia 2014 r . 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego 


Uczestnicy obrad XL sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które 

stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu . 


Ad pkt 1. 

Obrady XL 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. Nieobecni: radna Wiesława Gregorczyk, radna 

Elżbieta Michalska, radny Krzysztof Rutkowski. Obecnych na sesji było 12 

radnych . 


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

Obrady XL sesji trwały w czasie od godz. 1300 do godz. 1500 . 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku 


obrad . 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski: 

Proponuję o dopisanie w pkt 6 podpunkt 10 - uchwały w sprawie określenia 


wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji 

w sprawie podatku od nieruchomości. Skarbnik informował o pilnej potrzebie 

wprowadzenia tej uchwały. Wynika ona z obowiązujących zapisów prawa. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wniosek Pana Burmistrza w sprawie 

wprowadzenia uchwały do porządku obrad poddał pod głosowanie 


za 	- 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów . 

Wniosek Burmistrza Miasta został przyjęty. 

Przewodniczącym Waldemar Zabielski przeczytał porządek obrad po zmiana ch. 

1. 	 Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian . 
3. 	 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady . 
4 . 	Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z 

wykonania przyjętych uchwał. 
5. 	 Interpelacje i zapytania radnych . 
6. 	Rozpatrzenie Projektów u chwał lub zajęcie stanowiska. 



1) 	 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania "POMOC MIASTA W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020, 

2) 	 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020, 

3) 	 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 
zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, 

4) 	 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, 

S) 	 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 

6) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Makowskiemu, 

7) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019, 

8) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta 
Maków Mazowiecki na 2014 r., 

9) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet 
radnych, 

10) podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na 
podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, 

11) przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji 
Rady za 2013 rok, 

12) przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok. 
7. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
8. 	 Wolne wnioski i informacje. 
9. 	 Zamknięcie obrad XL sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie. 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 3. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej. 


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

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej został przyjęty . 

2 



Ad pkt 4. 

Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie 

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


Ad pkt 5. 
Zapytania i interpelacje Radnych . 

• 

Radny Marek Jaroszewski: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, chciałbym się 
spytać w sprawie ustawy śmieciowej. ile zostało złożonych deklaracji 
śmieciowych? Jak również, jaką ilość osób one obejmują? Jaki jest procent śmieci 
segregowanych i niesegregowanych? Oraz jak kształtują się wpłaty za pierwsze 
pół roku działających tych stawek. Również chciałbym uzyskać może jeszcze 
dzisiaj informację, przed kolejnym punktem naszej sesji jest sprawa 
podwyższenia kapitału jak również wniesienia aportu do spółki, ale moje pytanie 
jest następujące. Jaki jest koszt ogrzewania systemowego z kotłowni przy 
Generała Pułaskiego Zespołu Szkół Nr 2 za pierwszy miesiąc styczeń, dlatego że 
są pewne nieścisłości, które ukazały się na Komisji Oświaty? I jakie są koszty 
dodatkowe związane z zabezpieczeniem ciepłej wody w Zespole Szkół Nr 2. 
Gdybyśmy mieli taką informację, to przybliży i przekona niektórych radnych, 
ponieważ będą mieli wiedzę na ten temat, czy system ogrzewania systemowego 
jest tańszy czy jest droższy. Dziękuję. 

Ad pkt 6 

Rozpatrzenie Projektów uchwał lub zajęcie stanowiska . 

Ppkt 1) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w 

zakresie dożywiania "POMOC MIASTA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 

2014-2020. 


• 
Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Radny Andrzej Bronowicz: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, więc mamy tutaj trzy 
uchwały, które musi Rada Miejska podjąć. Pierwsza uchwała, to jest program 
osłonowy w zakresie dożywiania o nazwie "POMOC MIASTA W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020. Powiem tylko, że te trzy uchwały opierają 
się na trzech podstawowych aktach prawnych, to jest z ustawy o samorządzie 
gminy z 1990 roku, ustawa o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami z 
1994 roku. Tutaj trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o to dożywianie, to jest to 
zadanie własnej gminy obowiązkowe, a więc nie jest to jakby tutaj nasze jakieś 
widzi mi się, czy po prostu jakaś taka próba wyjścia przed szereg. No i trzecia 
podstawa to jest taka, że Rada Miejskie podjęła w grudniu 2013 roku, uchwałę w 
sprawie wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania. Skoro 
rada ministrów podejmuje uchwałę w sprawie wspierania gmin, to my, jako 
gminy, jako samorząd podejmujemy uchwałę w sprawie wspierania dzieci z 
rodzin naj biedniejszych, najuboższych, po to żeby ten problem ubóstwa łagodzi ć, 
żeby poprawiać, jakby zmniejszać problem niedożywienia dzieci w szkołach . 
Poprawiać ich zdrowie, w ogóle kondycję fizyczną i psychiczną i koncentrację na 
zajęciach. Więc są, to te jak pOWiedziałem trzy uchwały, które powinniśmy dzisiaj 
podjąć. Pierwsza dotyczy sprawy udzielania posiłku dziecku, które zgłos i taką 
potrzebę bez podejmowania decyzji administracyjnej i bez przeprowadzania 
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wywiadu środowiskowego. I wówczas dyrektor szkoły zwraca się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby po prostu sfinansować taki posiłek . Więc jest 
to odejście od tego gorsetu takiego administracyjnego, że wcześniej trzeba było 
wykonywać czynności. Druga uchwała z kolei dotyczy podniesienia tych stawek 
kryterium wymaganego, żeby nie zwracać jakby środków na dożywianie . 
powiem tylko, że te sto pięćdziesiąt procent kryterium, które pozwala na jakby 
bezzwrotne korzystanie z dożywiania, czy z jakieś zapomogi pieniężnej w 
zakresie przeznaczonej na żywość w postaci powiedzmy talonu czy jakiś bonów, 
to obecnie te sto pięćdziesiąt procent to będzie wynosiło dla osoby samotnie 
gospodarującej to jest osiemset trzynaście złotych, i na osobę w rodzinie 
sześćset osiemdziesiąt cztery złote. Jeżeli osoby ubiegające się, czy wymagające 
pomocy, czy wsparcie w zakresie dożywiania, czy środków finansowych na 
dożywianie nie przekraczają tego kryterium, to mają prawo bezzwrotnie je 
pozyskać. Natomiast trzecia uchwała, którą będziemy podejmować dotyczy po 
prostu określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, więc jeśli to 
kryterium stu pięćdziesięciu procent jest przekroczone, czyli dla jednej osoby, 
czyli osiemset trzynaście złotych lub sześćset osiemdziesiąt cztery złote, to 
wówczas samorząd gminny, rada gminy określa, w jaki sposób żądać zwrotu 
wydatków poniesionych na to dożywianie. To są w skrócie powiem te trzy 
uchwały. Komisja przyjęła te uchwały jednogłośnie, obradowała w liczbie 
czterech osób. Dziękuję bardzo. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
"POMOC MIASTA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020. 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XL/264/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie uchwalenia 
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "POMOC MIASTA W 
ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020, która stanowi załącznik nr 4 do 
protokołu. 

Ppkt 2) 
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt 
uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XL/265/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014
2020, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ppkt 3) 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020. 

• 
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie . 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XL/266/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 


rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, która stanowi załączn ik nr 6 

do protokołu. 


Ppkt 4) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne. 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Radny Andrzej Bronowicz: 
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, w 2009 Roku Rada 
Miejska podjęła uchwałę w sprawie wykupu działki, którą miasto chce wystawić 
do przetargu na sprzedaż. Kupiła za trzydzieści tysięcy od Fundacji Ochrony 
Mienia Żydowskiego z przeznaczeniem w pierwszym rzędzie na cele 
mieszkaniowe, w drugim rzędzie na cele oświatowe. Jako budynek miał zachować 
swoją zabytkową wartość. Miał być przeznaczony na przykład na bibliotekę, czy 
na jakieś inne tego typu cele. Szkoda, że po prostu w ten sposób jest 
promowana uchwała sprzedaży tej nieruchomości w drodze przetargu, bo ja, 
który jestem za tym żeby remontować, budynek na ulicy Rickovera. 
Wyremontować go, stworzyć tam siłownię z prawdziwego zdarzenia, żeby zwrócić 
się do Ministerstwa Sportu i Turystyki o pięćdziesiąt procent dotacji na te cele . 
Jestem za tym, żeby cały ten budynek wyglądał okazale i przyzwoicie, to jeśli 
zależy mi na budynku chociażby dla naszej biblioteki miejskiej w przyszłości, bo 
przecież Proszę Państwa nawet przy różnych zm ianach organizacyjnych w 
naszym życiu publicznym, to za kilka lat taki budynek może być dla miasta, że 
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tak powiem przydatny. Uważam, że jest w bardzo dobrym miejscu, to jest w tej 
chwili centrum miasta. Będzie on sprzedawany również razem z działką jakby 
obok przynależną, która może stanowić naturalne zaplecze prawda takiego 
budynku, więc może to być na przykład podjazd do załóżmy do biblioteki, stąd 
też trudno będzie mi jakby w tej sprawie głosować za sprzedażą tego budynku w 
drodze przetargu. Chociaż tak jak mówię jestem całym sercem za tym, żeby na 
Rickovera robić siłownię. Przyzwoicie wyremontować ten budynek, żeby on po 
prostu służył miastu i żeby baza, że tak powiem sportowa w mieście ulegała 
kolejnej poprawie, czy też modernizacji. Także tutaj no niestety, już nie mówię, 
nie tylko chodzi o to, że nie dotrzymam słowa, że ten budynek zachowa swój 
jakby kształt i zabytkowy charakter i będzie przeznaczony na te cele tak jak 
powiedziałem na przykład biblioteka, ale też po prostu się formułuje jakby 
zagadnienie, to w formie uchwały, że jednocześnie wyklucza, czyli nie bierze się 
pod uwagę, że ktoś może być i za sportem i za kulturą. Dziękuję bardzo. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne . Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt 
uchwały poddał pod głosowanie . 

za - 9 głosów, przeciw - 2 głosy, wstrzymało się - 1 głos 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 9 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XL/267/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie wyrażenia zgody 
na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu . 

Ppkt 5) 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i 

niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną 


odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz 
objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Makowie Mazowieckim. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały 
poddał pod głosowanie. 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XL/268/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie wyrażenia zgody 
na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie udziałów w JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu . 

Przewodn iczący RM Waldemar Zabielski ogłosił przerwę, która trwała w godz. 
1340 1350 _ . 

Ppkt 6) 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Makowskiemu. 
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Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu. Przewodniczący 
RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XL/269/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie udzielenia pomocy 


finansowej Powiatowi Makowskiemu, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 


Ppkt 7) 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2014-2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt 

uchwały poddał pod głosowanie. 


za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XL/270/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014
2019, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 


Ppkt 8). 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 

Mazowiecki na 2014 rok. 


• 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie. 


za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XL/271/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie dokonania zmian 
w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na, 2014 r., która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu. 

Ppkt 9) 

Podjęcie uChwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych. Przewodniczący RM 

Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie . 


za - 11 osób, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów 
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 11 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XL/272/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie ustalenia zasad 

wypłaty i wysokości diet radnych, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 


Ppkt. 10) 

Podjecie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek 

od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański 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 - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XL/273/2014 z dnia 30 stycznia w sprawie określenia wzoru 

formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w 

sprawie podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 


Ppkt 11) 

Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 

2013 rok. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski przedstawił sprawozdanie z działalności 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2013 rok, która stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Tadeusz Szczuciński przedstawił 


sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim za 2013 rok, która stanowi załącznik nr lS do protokołu. 


Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Radny Dariusz Miecznikowski przedstawił 


sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu ( .. . ) Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim za 2013 rok, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu . 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( .. . ) Radny Andrzej Bronowicz przedstawił 


sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty ( ... ) Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim za 2013 rok, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu . 


Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Radny Remigiusz Chrzanowski 

przedstawił sprawozdanie z Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w 

Makowie Mazowieckim za 2013 rok, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że sprawozdania z 

działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2013 rok zostały przyjęte. 


Ppkt 12) 

Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 rok. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Tadeusz Szczuciński przedstawił plan 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok, 
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która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Radny Dariusz Miecznikowski przedstawił 
plan pracy Komisji Budżetu ( ... ) Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 
rok, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Radny Andrzej Bronowicz przedstawił plan 
pracy Komisji Oświaty ( ... ) Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok, 
która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Radny Remigiusz Chrzanowski 
przedstawił plan pracy Komisji Polityki Regionalnej Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim na 2014 rok, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poddał pod głosowanie przyjęcie planów 
pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 

• za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za", 
przyjęła do realizacji plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim na 2014 rok. 

Ad pkt 7. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Panie Burmistrzu, czy Pan udzieli informacji. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski: 

Pan Zastępca odpowie na pierwszą części odnośnie śmieci, a Pan Skarbnik 

odnośnie przewidywanej opłaty za styczeń. 


Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski: 
• Według stanu na 31 stycznia otrzyma Pan informację w poniedziałek. 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski: 

Tak samo po zakończeniu miesiąca zostaną koszty ... 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 

Ja mogę odpowiedzieć, bo ja mam wiedzę . 


Radny Marek Jaroszewski 
Jeśli jest możliwość uzyskania informacji dzisiaj, to bym prosił o udzielenie głosu 
Panu Prezesowi. 

Prezes Spółdzielni Mil -W "Jubilatka" Lech Gadomski: 
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, więc mogę podać na dzień, wczoraj 
był 29, tak? Dzień 29, godzina 12.11 dokładnie trzysta siedemdziesiąt jeden 
gigadżuli . Pobór mocy maksymalny był 23 stycznia, było dwieście osiemdziesiąt 
siedem kilowatów. Faktura na dzień wczorajszy na godzinę 12.11 osiemnaście 
tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote, sześć groszy brutto. 
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Radny Jaroszewski: 

Prosiłbym również o ustosunkowanie się do mojego drugiego pytania w sprawie 

ciepłownictwa. Ile kosztuje ogrzewanie ciepłej wody, bo myślę, że taką wiedzę 


Pan ma? 


Skarbnik Miasta Paweł Gutowski: 

Nie, nie mam, bo nie ma rozgraniczenia między kosztami, jakie miasto ponosiło 


na zakup węgla, który służył również do ogrzania pomieszczeń w 2013 roku. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 


W ramach wyjaśnienia też właśnie kosztów, żeby coś porównać trzeba do czegoś, 


prawda? Radny zadał pytanie w nawiązaniu do roku 2012. Ja na posiedzeniu 

komisji prosiłem Pana Burmistrza o przygotowanie takiej informacji, odnośnie 


kosztów, jakie były poniesione na ogrzewanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 

w latach 2012 i 2013. I w przerwie widziałem, że Pan Burmistrz taką informację 


ma przygotowaną, że może tutaj w tym punkcie można byłoby tę kwestie już 


jakby rozstrzygnąć i na te pytanie udzielić odpowiedzi. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski : 

Ja obiecałem radnemu Dąbrowskiemu, że dostanie taką informację najpóźniej we 

wtorek. Mam koszt ogrzewania budynku Zespołu Szkół Nr 2 w 2012 i w 2013. Na 

to się składają zużycie węgla, koszty obsługującej firmy, która obsługuje 


ogrzewanie oraz emisję gazów. Także to są takie uważam dane, które jeszcze 

musimy tutaj z Panem Skarbnikiem i z kolegą dyrektorem ŚWiętoreckim, że tak 

powiem skonkretyzować. Była mowa w przerwie o podatku, o modernizacji i Panu 

Przewodniczącemu, do wiadomości Biura Rady taką informację bardzo 

precyzyjną, dam. Ja tu mam dane sto trzydzieści cztery tysiące, mniej więcej 


takie było zużycie. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski: 
Za sezon. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski : 

Tak, ale jeszcze bardziej to doprecyzujemy żeby ta informacja była bardziej 

pełna i myślę kolego Przewodniczący, że we wtorek taką informację przedstawię 


do Biura Rady i osobiście to Pana Radnego. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Dla najlepszej oceny, to byłoby po pełnym roku, wtedy jest to adekwatne, bo w 

tej chwili okres, który teraz mamy, tych mrozów na pewno nie jest 

porównywalny do okresu z roku ubiegłego. Panie Radny, czyli umawiamy się, że 


odpowiedź pisemna, tak? 


Radny Marek Jaroszewski: 

Tak. 


Ad pkt 8. 

Wolne wnioski i informacje. 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 

Dziękuję Panie Przewodniczący ja korzystając z okazji chciałbym wyjaśnić kilka 
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nieprawdziwych informacji , które Państwo Radni uzyska li . Otóż miałem 
przyjemność obejrzeć Państwa posiedzenie Komisji Oświaty i otóż tam było takie 
stwierdzenie, że kotłownia na Pułaskiego nie jest w stanie podawać ciepłej wody 
do Zespołu Szkół Nr 2. Otóż jest to nieprawda. Parametr, czy to jest niski, czy 
wysoki nie ma z tym nic wspólnego. Kto tak powiedział? Pan Skarbnik mówił, że 
dopiero za dwa jak będzie kotłownia wybudowana . 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski : 
( .. . ) niech Pan powie wszystko, że dzisiaj nie jest przystosowana instalacja ( ... ) 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 

To po pierwsze. Instalacja wewnętrzna w Szkole Nr 2 nie jest przystosowana? 


Skarbnik Miasta Paweł Gutowski: 

Tak. 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski : 

No właśnie, więc trzeba mówić wszystko, a to na Komisji nie padło. 


Skarbnik Miasta Paweł Gutowski : 

Na pewno padło. 


• 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski : 
To po pierwsze. Po drugie też były takie głosy jak rozmaite pytania, że ciepło z 
kotłowni Pułaskiego 2 będzie droższe i tak dalej, że to będzie drożej . Jak ktoś tak 
mówi, to znaczy, że nie wie, co mówi, ponieważ jak to już wyszło, nie 
dysponujecie danymi pełnymi, żeby mogły potwierdzać tę tezę . Po drugie też, nie 
wierzę, że Pan Skarbnik dbający tak o budżet miasta, mógł podpisać 
niekorzystną umowę ze Spółdzielnią, która by naraża na straty budżet miasta. 
Więc jest to ( ... ) na pewno będzie taniej. I po trzecie wreszcie mam pytanie do 
Pana Burmistrza w związku z podjętymi uchwałami, bo nie jest tajemnicą, tu w 
przerwie słyszałem głosy radnych, nie jest tajemnicą, że Pan, jako większościowy 
udziałowiec przygotował uchwałę Zgromadzenia Wspólników na temat budowy 
centralnej ciepłowni. Czy prawdą jest, że z tej uchwały ma zniknąć kotłownia 
węglowa, która była w projekcie? Ja Pana przez te siedem lat raz tylko prosiłem, 
po raz drugi Pana proszę o udzielenie odpowiedzi tak lub nie . Dziękuję. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski 
Mógł Pan Prezes tę umowę podpisać dwa tygodnie temu, nie było by pytania. A 
taka propozycja z mojej strony była . Nie byłoby dyskusji w tym temacie byłoby 
podpisane i tyle. Oczywiście rozmawiałem z Przewodniczącym na temat projektu 
uchwały nieprzygotowanego przeze mnie . Dostałem go od Zastępcy ja nie wiem, 
kto był twórcą. Wiem, że drugi wspólnik na pewno w tym temacie miał coś do 
powiedzenia i tam jest ( .. . ), więc du żo się mówi ostatnio o gazie. Powiedział Pan , 
spotkanie Starosty o gazie i będziemy na ten temat rozmawiali. Ja wiem, że 
drugi wspólnik to ( .. . ) przyjmował tutaj gaz do Makowa i być może, to zmienimy 
na gaz, a może nie napiszemy wcale, nie wiadomo. Ja uważam, że to jest za 
wcześniej na takie dyskusje, jeszcze tutaj na sesji uda s ię, czy na roboczo 
przekonsultować i będziemy musieli tutaj myślę w tym temacie ewentualnie, 
dyskutować, czy podpisywać jak się spotkamy na Zgromadzeniu Wspólników. 

" 




-

Starosta Makowski Zbigniew Deptuła: 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przepraszam, że 
spóźniłem się, ale ze względu na to, że miałem posiedzenie zarządu i dzisiaj była 
roczna odprawa w policji, więc te terminy się tak nawarstwiły, że nie mogłem być 
z Państwem od początku, co bardzo chciałem, za to przepraszam, ale na koniec 
starałem się przynajmniej przyjść i pewne rzeczy może wyjaśnić. Rzeczywiście o 
cieple, o gazie to już w Makowie się mówi, trudno powiedzieć nawet, od jakiego 
czasu. Temat bardzo ważny już i za nami i wiele decyzji do podjęcia przed nami. 
Ze względu na to, że Pan Marszałek był na terenie Powiatu Przasnyskiego, 
później Powiatu Makowskiego. Z inicjatywy Pana Radnego Wojewódzkiego 
Mirosława Augustyniaka doszło do tego spotkania u mnie w gabinecie, gdzie 
uczestniczyli przedstawiciele Polskiej Spółki Gazowniczej. Jak również 
przedstawiciele rady i Pan Marszałek. Rzeczywiście jakby gdyby, wyjaśniane były 
sprawy, możliwości doprowadzenia gazu do Makowa i gmin powiatu 
makowskiego. Ja pomijam rzeczy, które wielokrotnie były poruszane odnośnie 
kotłowni, odnośnie wielu działań, czy ten gaz potrzebny, czy nie potrzebny. 
Myślę, że społeczeństwo naszego powiatu, wszystkim nam tutaj siedzącym, i 
ewentualnie tym, którzy będą mieli wpływ na to, czy i gdyby zaprzestal i 
możliwości doprowadzenia gazu ziemnego sieciowego do Makowa, co jest 
czynione w tej chwili przez powiat przasnyski do Przasnysza i do Chorzel, to 
myślę, że zaprzepaszczamy jedyną z możliwych szans w najbliższym okresie. Pan 
Marszałek Adam Struzik wyjaśnił, że jest możliwość właśnie skorzystania ze 
środków unijnych dla spółki gazowniczej, która by ten gaz doprowadziła. 
Oczywiście jest możliwość na pewno też przygotowania pewnego projektu i 
podłączenia jednostek, które powiedzmy by korzystały z tego przyłącza. Wiem, 
że i Państwo również wielokrotnie pewnie słyszycie od wielu osób gdzie wytyka 
się można powiedzieć w jakiś sposób, tak można powiedzieć Maków, powiat 
makowski, że tu nie mamy gazu, nie mamy możliwości, że ogrzewanie u nas jest 
droższe. No więc jest taka szansa, żeby takowe decyzje podejmować. Ja w 
poniedziałek się spotykam z kolegami burmistrzami, wójtami, żeby dalej 
powrócić do tej ankiety, która była przekazywana i w sposób wiarygodny w jakiś 
sposób przekazać tę informację, bo wiem jedno, że do końca nie poszło to 
właściwie. Informacja odnośnie możliwości przyłączenia nie była, tak można 
powiedzieć, dobrze rozpropagowana . A uważam, że powinniśmy uczynić wszelkie 
starania, żeby wykazać zapotrzebowanie, bo nie ma co ukrywać, że polska sieć 
gazownicza spółka, albo będzie miała interes w nas albo nie będzie. A interes to 
taki jest, że będzie miała w nas odbiorców, a chyba jesteśmy więksi jak Chorzele. 
No więc jeśli widzi interes w Chorzelach, to nie znaczy, że nie będzie widziała w 
Makowie. A co jest najważniejsze, że jest ostatnia szansa gdzie jest możliwości 
dofinansowania ze środków unijnych. Więc jest tak można powiedzieć i 
motywacja, a myślę, że z naszej strony powinny być poczynione starania 
wszelkie, dlatego że nawet jak ktoś dzisiaj mówi nie potrzebnie, może drogi, ale 
to my dzisiaj nie patrzymy tylko co dzisiaj, bo to jest perspektywa trzech, 
czterech lat, bo wiadomo to jest tylko grunt, projekty i tym podobne 
uzgodnienia. Więc nie chciałbym, żeby po nas pokolenia, które będą 
zamieszkiwały ten powiat miały do nas pretensje, że coś zaprzepaściliśmy. Jest 
szansa, poczyńmy pewne starania i wykażmy inicjatywę, że rzeczywiście jest 
zapotrzebowanie na ten gaz i spowodować to, żeby ta spółka doprowadziła do 
nas, a później jak gdyby zobaczymy. Wielokrotnie ja wiem, że co niektórzy 
poruszają, - a powiedzmy Przasnysz nie wchodzi ( ... ) . Tak, ale Przasnysz ma 
rozwiązany problem ciepłowniczy. W Przasnyszu mało kto w tej chwili korzysta z 
ogrzewań olejowych. U nas jest w tej chwili taka sytuacja, że i powiat musi 
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poczynić w najbliższym czasie jakieś korki, co dalej, bo po prostu olej jest tak 
drogi, że nie wytrzymujemy. Więc no pytanie. Czy mamy czekać? Czy widzimy 
jakieś perspektywy rozwiązania tego problemu? Czy wchodzić w kotłownię 
węglowe, które ja wiem, że za chwilę, to też opłaty będą już nie takie jak teraz 
tylko będziemy szli w innym kierunku, większych opłat, i nie wiem czy też 

podmioty prywatne takich opłat nie będą wnosiły do, za spalanie powiedzmy 
węglem, a nie jakimś tam gazem, czy ewentualnie olejem opałowym. Dlatego 
moja prośba, jeśli wrócimy dalej do tych ankiet, to chciałbym żebyśmy wykazali 
taką inicjatywę i właściwie przekonywali społeczeństwo, że jest szansa, a czy 
ktoś się podłączy, czy nie, to już jest jak gdyby druga sprawa. To też, na pewno 
w przyszłości będziecie patrzyli na czynnik ekonomiczny. Z tego co wiem, że w 
programie można też nawet na przyłącza skorzystać z dofinansowania. To tyle, 
jeśli są pytania proszę bardzo. Będę starał się rozmawiać z burmistrzami z 
wójtami na ten temat. Więc wiem, że do tematu wrócimy, ale mówię co do 
źródeł, ja jestem bardzo zainteresowany, dlatego że nawet i szpital, który jest 
podłączony, jeśli gaz będzie tańszy ten nieskroplony a sieciowy, no to też na 
pewno nie problem dzisiaj, czy rozwiązać umowę, czy ewentualnie umowa też z 
czasem wygaśnie. Nie możemy patrzeć co dziś, co tam nawet za pięć lat, ale 
patrzmy szerzej. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

No i jeszcze jest zapewnienie Pana Marszałka, że możemy w tym przypadku 

skorzystać z bardzo dobrego dofinansowania w programie regionalnym. 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski. 

Panie Przewodniczący ja tylko w ramach sprostowania, ponieważ tak, Pan 

Burmistrz powiedział, że gdybym podpisał dwa tygodnie temu, rozumiem, że 


jako Zarząd Spółdzielni tę uchwałę, nie było by tego pytania. Otóż nie mogliśmy 


podpisać czegoś, czego nie było, bo w tej uchwale jest, że mamy trzysta tysięcy, 


mamy działki i to wszystko, a tego fizycznie nie było. Druga sprawa taka 

prozaiczna i oczywista. Panie Burmistrzu gdybyśmy już nawet podpisali tę 


uchwalę, to nie byłoby dzisiejszej uchwały, bo radni by zagłosowali i dobrze Pan 


• 
o tym wie. I po trzecie to jeszcze. Ja, jeśli słyszę, że Pan coś powiedział, albo jest 
za tym, za tamtym, to przychodzę i Pana pytam, jeśli nie w gabinecie to 
publicznie, jeśli tego wymaga sfera samorządu. Pan natomiast twierdzi, że ja 
jestem podobno, użył Pan trudnego słowa ( ... ) jestem ( ... ). Jak Pan nie wie, jakie 
jest moje stanowisko wystarczy spytać, a nie mówić, że Pan coś słyszał . 
Dziękuję · 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński: 
Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, zaproszeni Goście, ja 
chciałem tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę . Szanowny Panie Starosto jak 
sięgam pamięcią wstecz, lat kilkanaście temu osobiście podpisywałem taką 
deklarację. A to, dlaczego? Dlatego, że pod płotem mamy gazociąg, miało się 
ziścić. Po całym mieście też chodziły ulotki i deklaracje i żeśmy podpisywali, czy 
wyrażamy zgodę na podłączenie gazu i tak dalej . Do dzisiejszego dnia nie ma po 
tym śladu, to jest raz. Po drugie, jeśli Pan będzie chciał, to w kuluarach uchylę 
rąbka jak to było i czy to jest prawda, bo to jest prawda i tak było. Pan kiwa 
głową no ja mam 51 lat, a Pan ma ( ... ) i pamiętam, bo to było około dwudziestu 
lat temu. Mam pytanie do przedstawicieli Spółki JUMA. Przede wszystkim do Pana 
Panie Prezesie Lechu Gadomski. Czy jest taka możliwość po sezonie grzewczym 
w chwili obecnej nie uregulowane zostaną dostawy cieplej wody do Zespołu Szkół 
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Nr 2, aby w sezonie letnim można było korzystać w Zespole Szkół Nr 2 z kotłowni 


z Pułaskiego z ciepłej wody, bo wszystko jest możliwe tylko co może stać na 

przeszkodzie. Ja tu może wychodzę przed szereg, a to może stać na 

przeszkodzie, że Pan powie - tak jest możliwość tylko, że trzeba byłoby kotłowni 


tej na sezon letni nie zamykać, ona by musiała funkcjonować i jeden kocioł byłby 


gotowy tylko i wyłącznie na użytek Zespołu Szkół Nr 2 by byłaby grzana ciepła 


woda. Bardzo bym prosił, jeśli nie stwarza to Panu trudności o odpowiedź. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski: 

Chciałbym na pierwszą część udzielić odpowiedzi za Pana Starostę. Były 


rzeczywiście rozpisywane, kto jest za gazem tylko, to nie jest odnośnie ujęcia z 

gazu Jamaiskiego, to nie jest to, co mamy za miedzą. Do tego nie możemy się w 

ogóle wciąć. Był projekt przeprowadzenia gazu z Ciechanowa poprzez Krasiniec 

do Przasnysza. W Krasińcu miała być stacja rozprężalni, z której nitka miała iść 


do Makowa. Ten projekt na chwilę obecną całkowicie jest nierealny. Jest całkiem 


inna możliwość, dlatego tamten umarł śmiercią naturalną. 


Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski: 

To jest pytanie do Spółdzielni, nie do JUMY, jeśli już, bo JUMA nie produkuje 

energii cieplnej. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński: 
Ale teraz będzie. 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka " Lech Gadomski: 
Nie widzę przesłanek, żeby miała. Proszę Państwa były kotłownie 
niskoparametrowe na Kopernika i na Ciechanowskiej. Kotłownia na Kopernika 
zaopatrywała również w ciepłą wodę użytkową mieszkańców. Tak samo i 
kotłownia na Pułaskiego może dostarczać energię cieplną konkretnie chodzi tu o 
ciepłą wodę użytkową tylko jest kwestia zasobników ( ... ) i tak dalej, czyli 
instalacji wewnętrznej. To nie jest problem i ta kotłownia może pracować. 
Rzeczywiście wiadomo, że wtedy nie będzie miała takich dochodów w lecie jak 
ma zimą. Tak samo jak przedsiębiorstwa energetyczne wszystkie w lecie nie 
mają takich dochodów jak maja zimą. kiedy sprzedają energię cieplną i nie tylko 
na potrzeby ciepłej wody użytkowej tylko na potrzeby centralnego ogrzewania . 
Natomiast, to czy JUMA będzie, to też nie wiadomo jeszcze, bo chciałem zwrócić 
Państwa uwagę, że uchwały, które teraz przyjęliście one się w diametralny 
sposób różnią od wcześniejszy projektów. Tu nie ma pieniędzy na projekt 
centralnej ciepłowni. Państwo tylko zrzuciliście z siebie ciężar w postaci budowy 
to, co obiecaliście mieszkańcom , budowy dalszej części na 1 Maja na JUMĘ 
trzysta tysięcy, a za VAT w wysokości stu tysięcy chcecie, żeby pobudować 
fabrykę Ciepła mówiąc kolokwialnie. Używam terminologii, jaka była na 
posiedzeniach komisji. Tak się nie da . 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński: 
Ale istnieją możliwości zaciągnięcia kredytu . 

Prezes Spółdz ielni ML-W "Jubilatka " Lech Gadomski: 
Więc bardzo proszę Pan zaciąga kredyt i Pan buduje. Zgadza się Panie Radny, ja 
już nie będę powtarzał tego . Dlaczego za kredyty na chodniki i asfalty płacą 
wszyscy, a za kredyty na ciepło płacić mają tylko ci , którzy ciepło odbierają? Za 
kolektor ściekowy płacą wszyscy, bo miasto wlożyło swoje pieniądze z podatków 
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ściąganych od mieszkańców, a nie wszyscy mają dostęp do kolektora 
ściekowego. Ulica Moniuszki nie jest podłączona do kolektora są szamba 
indywidua lne. Więc to są fakty . Ja ciągle mówiłem, że wyposażyć trzeba spółkę 
jak się przedtem wyposażyło Zakład Wodociągów i Kanalizacji i potem wymagać . 
No ale to już mówię, to jest inna bajka. Zwracam po prostu uwagę na to, tak jak 
mówiłem, że te uchwały nie rozwiązują problemu centralnej ciepłowni. Tylko tyle 
i aż tyle. I teraz jest jedno pytanie, bo jeśli teraz mówię w imieniu już JUMY. Jeśli 
miasto, a słuchając Was na posiedzeniach komisji przyjmie stanowisko, że nie 
podłącza się do tej sieci, no to ja w imieniu JUMA będę doradzał wspólnikom, 
żeby w ogóle tego aportu nie brali, bo to jest bezsens budować tę sieć skoro 
Urząd Miasta nie będzie odbierał ciepła, a rozumiem kwestia przygotowania Rady 
Miejskiej pod hasłem, że to będzie drożej i tak dalej do tego zmierza. Dziękuję. 

Wobec zrealizowania porządku obrad XL sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski, o godz. 1450 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono . 

Mał z Cikacz y Miejskiej • Pij~~;; . 
In e UM cmgr inż. vA~~;:~

• 
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ZaJącznik Nr ...... ...1............... 
do Protokołu Nr .XI.e. .......... 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH z dnia !P'~1c:r.~0....łQ.1~ '( 
NA XL SESJI RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 30 STYCZNIA 2014 r. 

l. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy 

5. Gregorczyk Wiesława ....~;t:; ............ 

6. Jaroszewski Marek ... /. ~..~...;....... ..... . 


7. Kubaszewski Jan 

8. Michalska Elżbieta 

9. Miecznikowski Dariusz .... ... .......)!6-........... 

10. Rutkowski Krzysztof • ••• ••••••"",....,.-:;>"' •••• • •• • ••••••• 

11. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 



I 

I Zalącznik Nr ........ t ............. 
do Protokołu Nr .. X.L........... 

Lista osób zaproszonych na XL z dnia .?O.:i~o..eM ..J.OA4 v 
Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

w dniu 30 stycznia 2014 r. 

I. Oeptula Zbigniew 	 Starosta Powiatu 

Makowsk iego 


2. Gójski Janusz Wicestarosta Powiatu 

Makowskiego 


3. Augustyniak Miros ław Radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 


4. Zakrzewski Roman 	 Przew. Rady Powiatu 

• 
5. Kołodz iejski Cezary Radny Powiatu 


Makowskiego 


6. Włoczkowska Teresa Jolanta 	 Radny Powiatu 
Makowskiego 

7. Kos Andrzej Jan 	 Radny Powiatu 
Makowskiego 

8. Gadomski Lech Prezes SM "Jubilatka" 

9. Sawicki Zdz i sław Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

ł O. Gadomski Lech Prokurent Spółki "JUMA" 

11. Emilia Bonisławska Prezes TBS 

• 

12. Wiłkowsk i Jan 	 NSZZ"Solidardność" 


13. Piegutkowski Andrzej 	 Przewodniczący 

NSZZ"Solidarność" 

14. Sobecki Ireneusz Prezes Oddziału ~~ /

Powiatowego ZNP 
 ···· Lff · · ··· ~··~)· ·· ·· · · 

15 . Gisztarowicz Roman Naczelnik Urzędu 


Skarbowego 


16. Lemański Witold Komendant Powiatowy 

Policji 


17. Ciak Tadeusz Komendant Powiatowy 
Państwowej S traży Pożarnej ............................. .. 

, 

18.Grabowski Roman 	 Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

19. Wielgolewski Jerzy 	 Dyrektor SP ZOZ 



• 


20.Pilniakowska Lucyna 

21. Świętorecki Stanislaw 

22. Kolos Jan 

23. Płosi iIska Elżbieta 

24. Malinowska Anna 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Małgorzata 

27. Brzostek Barbara 

28. Marciniak Tadeusz 

29. Żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otłowski 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 Sanitarn y 

Dyrektor MZOSziPOW 

Dyrektor ZS Nr I 

Dyrektor ZS Nr 2 

Dyrektor PS Nr I 

Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Członek Rady 
Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej 

Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w 
Makowie Maz. 

Prezes Towarzystwa 
Miłośników 

Ziemi Makowskiej 

Zastępca Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Prezes Oddziału 
Rejonowego PCK 

Tygodnik Ostrołęcki 

Gazeta Makowska 

Tygodnik Makowski 

........ ~ ...... ". 

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

.... "['&;L(~"""" 

:': . ::5.~: . : :::: ' 

A~i1e4 
..... .. . ...... . 

. . .... . .. ... ~ ..... I •• •<'ff~ 
••• • ••••• 0' - • •• • ••••••• • 

.............. ~ 
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40. Bartołd Anna 

41. Napiórkowska- Chri stow Maria 

42. Rakowska Nina 

Kierow ni k Wydzia łu 

Spraw Obywatelskich 
w Urzędz i e Miejskim 

Ki erownik Wydziału Geodezji , 
Katastru, Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa 
i Planowania Przestrzennego 
w Urzędzie Miejsk im 

Kierownik Wydzia łu Integracji 
Europejskiej, In fo rmatyki 
i Promocj i Miasta 
w U rzędz i e Miejskim 
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Załącznik Nr ..... :~............... . 

do Protokołu Nr ..X.I".,......... 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo z dnia . ?I.Q.dt~.S1ęM.. .. W;1l.w' 

W okresie od sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku do chwili obecnej: 

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

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

• 	 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, 

• 	 w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne, 

• 
• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 

2014 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa 
kulturowego, 

• 	 w sprawie wyłączenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków 
Mazowiecki, 

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

Ponadto miedzy innymi: 

w dniu 9 stycznia miasto ogłosiło przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych odebranych z terenu miasta Maków Mazowiecki z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, 

12 stycznia Maków Mazowiecki włączył się w organizację 22 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Organizatorem przedsięwzięcia był Miejski Dom Kultury, Urząd Miejski 
szkoły i sąsiednie gminy z terenu powiatu makowskiego. W tym roku wspólnie zebra li śmy 

30. 000 złotych, 

w dniu 14 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Juma Sp . z o. o., 

15 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Regionu 
Ciechanowskiego, zaś 23 stycznia w posiedzeniu Zgromadzenia Związku, 

16 stycznia wziąłem udział w zebraniu właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Kopern ika 1. Spotkanie poświęcone było kwestii wykonania audytu energetycznego oraz 
projektu technicznego na roboty okreś l one audytem dotyczące termomodernizacji budynku, 

w dniu 17 stycznia uczestniczylem w posiedzeniu komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej 
Rady Miejskiej, gdzie omawiano projekty uchwał na dziSiejszą sesję Rady Miejskiej, 

w dniu 28 stycznia wziąlem udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym moż liwośc i 

dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska przez Wojewódzki , Fundusz Ochrony 



Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. Organizatorem spotkania był 
Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, 

w dniach 27, 28 i 29 stycznia uczestniczyłem w posiedzeniach stałych komisji rady, gdzie 
omawiano tematykę dotyczącą obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej, 

w dniu 30 stycznia uczestniczyłem w corocznej odprawie zorganizowanej przez Komendę 
Powiatową Policji poświęconą omówieniu stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu 
makowskiego w 2013 roku. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska przyjęła następujące 
uchwały: 

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

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

• 	 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 
2014-2019, 

• 	 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 
rok, 

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

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

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

• 	 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów glosowania w związku z uchwalą Nr 
XXV1/17J12012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. w 
sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stale obwody glosowania, ustalenia 
ich numerów, gra nic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 

• 	 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, 

• 	 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, 

• 	 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, 
• 	 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie 

Mazowieckim na 2014 rok, 
• 	 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywan ia Problemów 

Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 

Uchwały zostały zrealizowane . m.flr Ja UB' Ja. kaw"" 
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UCHWALA NR XLl264/2014 
z dnia .~O:;.tlj(,-~&;,;.. ..<lli! ~ .;RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dożywiania 
"POMOC MIASTA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594, z późn o zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. JO ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 20 13 r. , poz. 182, z późno zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§ I. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "POMOC MIASTA W ZAKRESIE 
DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 20 14 r. 

• 
Przewodniczący Rady 

Miejskie' 

• 
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Załącznik do Uchwały Nr XLl264/20 14 

Rady Miejsk iej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 


"POMOe MIASTA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 20ł4-2020 


Podstawa prawna programu 

Program "POMOC MIASTA W ZAKRESIE DOŻYWIANłA" NA LATA 2014-2020 jest programem 
osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacj i zadań 
własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa wart. 17 ust. 
pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej . 

Program jest uchwalany przez Radę Gminy w związku ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego 
programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na 
lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024). 

• 	 Program będzie realizowany w latach 20J4-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkanców Miasta Maków 
Mazowiecki. 

Cel programu 

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dz ieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach 
lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

Program jest elementem polityki społecznej miasta w zakresie: 

I) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach; 

2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży; 

3) ksztaltowania właściwych nawyków żywieniowych. 

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu 

W roku 2013 objęto 258 rodzin (684 osób) wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach realizowania 
dożywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posi/ku bez wydawania decyzji 
administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem I ucznia. 

• 
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów a także znaczące wydatki na żywność 

pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych 
potrzeb życiowych pozostaj ących na ich utrzymaniu dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów 
zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. 

W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje 
się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego. 

Podmioty realizujące program 

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim, jako samorządowa 
jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 
miasta (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkolami lub przedszkolami prowadzonymi przez 
inne samorządy gminne a lbo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których 
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Miasta Maków Mazowiecki. Koordynatorem programu jest Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. 

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu 

W ramach programu udziela s i ę wsparcia: 

J) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej . 
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W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku , 

odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia 
pomocy w formie posiłku. 

Przyznanie takiej pomocy odbywa s ię, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz 
bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może 
przekroczyć 20 % liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta 
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. 

Finansowanie programu 

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej 
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

Monitoring programu 

• 
Z realizacji programu sporządzana jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym 

rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
2013 r. (M. P. z 2013 r. , poz. 1024) . 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim w sprawie uslanowienia wielolelniego programu 
oslonowego w zakresie dożywiania " POMOC MIASTA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 
2014-2020. 

przyjęty przez Radę Minislrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 20 14-2020 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska 
niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, udzielają pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posilku a odpowiednio dyrektor 
szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy spolecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku . 

Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 

20 % liczby uczniów dożywianych w szkolach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym. 

• 
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez 

przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez Radę Gminy odpowiedniego 
programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej , który takie rozwiązania na terenie 
miasta będzie przewidywał. 

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu 
gminnym. 

Wydatki na żywność pochłaniają znaczną część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, 
pogarszając standard ich życ ia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb 
życiowych. 

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 

BURMISTRZ MIASTA 

I../V'-" 
mgr Jcmu.sz ~ki 

l 

• 
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Załącznik Nr .......2.............. 

>(1do Protokołu Nr ........ .. ......... 

UCHWAŁA NR XLl265/20t4 z dnia ?;'O..?I.'jf'r:l.r..O. ...i(,9.14.;
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 20 14 r. 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych 


wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" na lata 2014-2020. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594, z późno zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, 
zpóźn. zm.), w związku z uchwalą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ..Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§ l. Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa wart. 8 ust. I ustawy o pomocy 
spolecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posilku lub żywności dla 
osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ..Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. , poz. 1024). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

Wald 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodplatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posil ku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 
2014-2020. 

Prawo do św iadczeń z pomocy spolecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa 
odpowiednio wart. 8 ust. I pkt I i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia I października 2012r. 
stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz. U. z 2012 r. , poz. 823). 

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia lO grudn ia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia 
w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości ISO % kryterium, o którym 
mowa wart. 8 ustawy o pomocy społecznej . 

• Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacj i uchwały Rady 
Ministrów z dnia lO grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. , poz. 
1024) zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywnośc i osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % 
kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium 
dochodowe do tego poziomu. 

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało 
także kryterium dochodowe w wys. ISO % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy 
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późno zm.), który to program był realizowany w latach 2006 
- 2013, obecnie bez kontynuacji. 

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu 
pomocy społecznej podwyższenie do ISO %kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni dzialalność zapobiegającą 
rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym 
i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. 

• 
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione . 
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ZaJącznik Nr ."".E.."""" ."" 
do Protokołu Nr ..'bL......... 


UCHWAŁA NR XL1266/2014 . , ~ r"IA' ..;z dnia ':O. ~"\'}<:.7..W ..OI<\I." · 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594, z późno zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 
182, z późno zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwała, co 
następuje: 

• 
§ I. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów 
z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. , poz. 1024), 
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej , dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 
wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego wart. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXlII194/2006 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 kwietnia 
2006 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2014 r. 

Przewodniczący Rady 
Miejski' 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posilku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 

Prawo do świadczeń z pomocy spolecznej przyshlguje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie 
gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa 
odpowiednio wart. 8 ust. l pkt l i 2 ustawy o pomocy społecznej . Kryterium to od dnia l października 2012 r. 
stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823). 

Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia 
w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryteritun, o którym 
mowa wart. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej. 

• 
Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało 

także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy 
ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późno zm.), który to progrrun był realizowany w latach 2006 
- 2013, obecnie bez kontynuacji. 

Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają 
zwrotowi, jeże li dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium 
dochodowe. 

Zgodnie z ust. 4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia 

z pomocy społecznej . 

Zgodnie ze wskazówkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji uchwały Nr 221 
Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. 
z 2013 r., poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających 
kryterium dochodowe, o którym mowa wart. 8 ust. l cytowanej ustawy, do wysokości 150 % kryterium jest 
przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium 
dochodowego do 150 %, do wysokośc i, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo 
świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

• Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest IIzasadnione. 

BUR~nSTRZ MIASTA 

-1~' 
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Załącznik Nr ,... .. ..1.. ........... 

UCHWAŁA NR XLl267/2014 do Protokołu Nr .. )(i" ......... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM z dnia J.Q.~1.~~"),.;ęM...~qA' II 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze. zm.) oraz art. 28 ust. I i art. 37 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje : 

§ J. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości polożonej w Makowie 
Mazowieckim przy uUcy Zielony Rynek oznaczonej w ewidencji gnIOtów numerami 1064 i 1065 o łącznej pow. 
0,0748 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

• 
Przewodniczący Rady 

j~ 
wald~;~ieISkJ 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości 

stanowiącej mienie komunalne 

Miasto Maków Mazowiecki jest właścicielem zabudowanej nieruchomości oznaczonej 

w ewidencji gruntów numerami 1064 i 1065 o łącznej pow. 0,0748 ha polożonej w Makowie Mazowieckim 
przy ulicy Zielony Rynek 5. 

Na nieruchomości znajduje się budynek dawnej malej synagogi wykorzystywany obecnie na cele 
mieszkaniowe. Na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Regulacyjnej Do Spraw Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w Warszawie sygn. akt W.KŻ-I-557/01 z dnia 22 kwietnia 2002 r. własność w/w nieruchomości 
została przeniesiona nieodpłatnie na rzecz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 

Na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr 1975/2009 z dnia 18. 12.2009 r. w/w nieruchomość została nabyta 
przez Miasto Maków Mazowiecki od Fundacj i Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie. 

W chwili obecnej w budynku tym znajduje się 9 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu gminy, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 246,4 m'. Nieruchomość ta w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest, jako teren "usług i". 

• Dalsze utrzymanie obiektu przy ulicy Zielony Rynek 5 wiąże się z odpowiednio dużymi wydatkami na 
remont budynku, ponieważ podlega on ochronie konserwatorskiej i jest wpisany do rejestru zabytków. 

Środki pozyskane ze sprzedaży przeznaczone zostaną na remont budynku położonego w Makowie 
Mazowieckim przy ulicy Admirała Rickovera I (dawna łaźnia żydowska) oraz i stniejącego zasobu 
mieszkaniowego Miasta Maków Mazowiecki. Zatem planowana sprzedaż jest racjonalna i zasadna pod 
względem ekonomiczno-gospodarczym jak i społecznym . Nieruchomości komunalne zgodnie z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami mogą być przedmiotem obrotu, w tym sprzedaży , która następuje w trybie 
przetargowym. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione . 

• 
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Zalącznik Nr ........? .............. 
do Protokołu Nr ...X.L ........ 

UCHWAŁA NR XLl26812014 
z dnia .~Q ,~\~ ,<;;),.;~.. .w.Ą~ t'

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkladu pieniężnego i niepieniężnego 


oraz objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością 


z siedzibą w Makowic Mazowieckim 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" i "g" w związku z art. 45 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn o zm.) oraz art. 13 ust. I i art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy 
zdnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z20 10 r. , Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje 

§ I. l. Wyraża się zgodę na wniesienie, przez Miasto Maków Mazowiecki, wkładu pieniężnego do JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, celem podwyższen ia kapitału 

zakładowego tejże Spółki o kwotę 300.000,00 zl (słownie złotych : trzysta tysięcy 00/100). 

• 
2. W zamian za wkład pieniężny wniesiony celem podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Maków 

Mazowiecki obejmie w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 
600 (słownie sześłset) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie złotych: pięłset 00/100) każdy, 
które powstaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami ust. I. 

§ 2. l. Wyraża się zgodę na wniesienie, przez Miasto Maków Mazowiecki, wkladu niepieniężnego do JUMA 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, celem podwyższenia kapitału 
zakładowego tejże Spółki o kwotę 535.000,00 zł (słownie złotych : pięćset trzydzieści pięł tysięcy 00/100). 

2. W zamian za wkład niepieniężny wniesiony celem podwyższenia kapitału zakładowego Miasto Maków 
Mazowiecki obejmie w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Makowie Mazowieckim, 
1070 (słownie jeden tysiąc siedemdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie złotych : 

pięćset 00/100) każdy, które powstaną w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z postanowieniami 
ust. J. 

3. Wkład niepieniężny, o którym mowa w ust. I stanowić będą składnik i majątkowe należące do Miasta 
Maków Mazowiecki, w postaci: 

I) nieruchomośc i gruntowej o łącznej powierzchni 1.0409 ha położonej w Makowie Mazowieckim - sk ladającej 

s ię z działek nr 25/1; 26/1; 2691/11 o wartości brutto 375.000,00 zł (słownie złotych : trzysta siedemdziesiąt 
pięć tysięcy 00/100); 

• 2) miejskiej sieci ciepłowniczej preizolowanej , wysokoparametrowej - odcinek od ul. Gen. Pulaskiego 2 do ul. I
go Maja 9 wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ulicach: Gen. Pułaskiego 9, Gen. 
Pułaskiego 15, l-go Maja 13, l-go Maja 9 w Makowie Mazowieckim o wartośc i brutto 160.000,00 zl (słownie 
złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

Wald 

• 


• 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcie 
udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedziałności 

z siedzibą w Makowie Mazowieckim 

Miejska spółka ciepłownicza działająca pod finną JUMA Sp. z 0.0. zs w Makowie Mazowieckim, za 
pośrednictwem, której Miasto Maków Mazowiecki wykonuje zadanie własne gminy, przewidziane w ustawie 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn o zm.), w zakresie 
zaopatrywania w ciepło, zamierza w br prowadzić nowe projekty inwestycyjne mające na celu rozwój ciepła 
systemowego. Należą do nich: 

I) rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. Pułask iego 2 do ul. Moniuszki 4 co 
docelowo zaowocuje zaopatrywaniem w ciepło takich obiektów jak: 

a) budynki wielorodzinne zlokalizowane przy ulicach: Gen. Pułaskiego 9, l-go Maja 13, l-go Maja 9, l-go 
Maja 7, Moniuszki 4; 

• 
b) budynki użytecznośc i publicznej : budynek Zespołu Szkół nr 2 w Makowie Mazowieckim przy ul. Gen. 

Pułaskiego 15 (wraz z halą sportową) , budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie 
Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6a (wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą), budynek Urzędu Miejskiego 
w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6; 

2) budowa nowej ciepłowni miejskiej wodnej, wysokoparametrowej w Makowie Mazowieckim przy ul. 
Przemysłowej . 

Wniesienie przez Miasto Maków Mazowiecki do JUMA Sp. z 0.0. składników majątkowych (wkładu 

rzeczowego - aportu) oraz wkładu gotówkowego w znacznym stopniu umoż l iwi Spółce rozpoczęcie projektów, 
o których wyżej mowa. 

Zatem wkład niepieniężny (aport) stanowić będą: 

I) wybudowany przez Miasto w roku 2013 odcinek miejskiej sieci ciepłowniczej od ul. Gen. Pułaskiego 2 do 
ul. I-go Maja 9, którego wartość brutto wynosi 160.000,00 zł; 

2) nieruchomość stanowiącą działki gnmtu o numerach 25/1; 26/1; 2691/11 i łącznej pow. 1.0409 ha, która 
położona jest przy ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim, w przemys łowej strefi e miasta, a jej 
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone jest symbolem Ee 
(ciepłownia miejska) oraz PSU (przemys ł , bazy, składy, usług i) zaś jej wartość brutto ustala się 375.000,00 zł . 

Nadto Miasto wniesie do Spółki wkład gotówkowy w kwocie 300.000,00 zł . 

W wyniku tychże operacji JUMA Sp. z 0.0. będz ie miała przysporzenie gotówki o łączną kwotę 

400.040,65 zł (300.000,00 zł z tytułu wkładu gotówkowego oraz 100.040,65 zł z tytułu zwrotu podatku V A T od 
• wniesionego aportu). 

Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwi Spółce kontynuację rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, 
której pierwszy etap Miasto Maków Mazowiecki zrea łizowało w poprzednim roku (Pułaskiego 2 - l-go Maja 9) 
oraz rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego ti . budowy ciepłowni miejskiej, którego pierwszym etapem 
będzie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz uzyskaniem stosownego pozwolenia na 
budowę · 

Miasto poprzez wniesienie rzeczonego aportu oraz wkładu gotówkowego podwyższy kapitał zakładowy 
Spółki z obecnej kwoty 1.200.000,00 zł do kwoty 2.035.000,00 zł (1.200.000,00 zł + 300.000,00 zł + 
375.000,00 zł + 160.000,00 zł) zwiększając zarazem swój udział z kwoty 1.100.000 zł do kwoty 1.935.000 zł 

i obej mując jednocześnie 1.670 nowych udzialów, co sprawi, że makowsk i samorząd będzie pos i adał w sumie 
3.870 udziałów w JUMA Sp. z 0.0. 

Zgodnie z ustawą o samorządzi e gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy na leży m.in . podejmowanie 
uchwał odnośnie zasad wnoszenia udziałów oraz przystępowania do spółek jak również wyrażanie zgody na 
przeniesienie własnośc i nieruchomośc i stanowiących mienie komunalne. Natomiast w myś l przepisów kodeksu 
spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego spółki może odbyć s i ę m.in . poprzez wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aportu) jak również wkładu pieniężnego (gotówki) oraz ustanowienie nowych 
udziałów, które wymagają objęcia. 

Id : 722E7189-44FD-40 11 -8 074-6FI 096B64C24. Podpisan y StrOll<.ł I 



Proponowana uchwala spójna jest z dokumentami strategicznymi Miasta Maków Mazowiecki takimi jak: 

a) Uchwala Nr XXJII/142/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 października 2012 roku 
w sprawie uchwalenia zm iany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Maków Mazowiecki, 

b) Uchwala Nr XX lłIll 43120 1 2 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 października 2012 roku 
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Makowa Mazowieckiego na lata 2012 -2015 
z perspektywą do 20 18 roku, 

c) Zalożen i a do planu zaopatrzenia w cieplo, energię e lektryczną oraz paliwa gazowe Makowa 
Mazowieckiego do roku 2020 (uchwala nr XXX1JI195/2009 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2009 r.) 

Wobec ustawowych jak i gospodarczych rozwiązań podjęcie uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

BURMISTRZ MIASTA 
I 

• 


• 
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Załącznik Nr .... ... .g........ ....... 

do Protokołu Nr ...X,~......... t.
UCHWALA NR XLl269/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia ~.O.:,\~~Mi\Y.l....~\11 -.,) 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu 

Na podstawie art. 216 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 z póżn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 13r. 
poz. 594 z póżn. zm.), Rada Miejska w Makowic Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ l. Udziela się na 20 14 r. pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu w kwocie 6000, 00 zł. (słownie : 

sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Poradnię Rodzinną przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Podstawą przekazania środków na rea li zację pomocy, o której mowa w § I będzie zawarta umowa 
pomiędzy Burmistrzem a Zarządem Powiatu określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

• § 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 20 14. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

Wald 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwaly Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Makowskiemu 

Zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 13 r. poz. 885 
z późn o zm.) wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na rea li zację zadań 

okreś lonych wodrębnych przepisach, a w szczegó lności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych 
jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwalą przez organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późno zm.) gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 
mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu te rytorialnego udzie lać pomocy, w tym pomocy 
finansowej. Ponadto zgodnie z Rozdzialem VI Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 20 14 dotyczącym współpracy z Poradnią Rodzinną zostały 

przeznaczone środki na: 

I. Realizację zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami . 

2. Pomoc w interwencjach dotyczących przemocy. 

3. Pracę terapeutyczną z osobami uza leżn ionymi (zgłaszającymi S i ę lub kierowanymi na leczenie przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 

4. Współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych. 

5. Współpracę w ramach realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie 
Makowskim na lata 2011 -2018" . 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

BURMIS;rRZ MIASTA , 
I1I8r Ja"usz~.kl 

• 
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Załącznik Nr ....)~?... ..........
UCHWAŁA NR XL/270/2014 
do Protokołu Nr ...!.;~.........
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
z dnia .~::Alj("1.w. ...W.d4 IIZ DNIA 30 STYCZNIA 2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014'2019 

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

§l. 

W uchwale Nr XXXIX/259/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014'2019: 

1) załącznik Nr l zastępuje się załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały, 

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

• § 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnic,,~Miej8kiej 

mgr inż. ~;;'iabie18ki 

• 
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• • 
Wieloletnia prognoza finansowa 

załącznik nr 1 do 
uchwały nr XL1270/2014 

z dnia 2014-01-30 

w tym: 

Wyszczególnienie Dochody ogółem 
dochody z tytułu dochody z tytułu 

Dochody bietące udziału we udziału we 
wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty 

dochodowego od dochodowego od 
osób fIZYcznych osób prawnych 

lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1 .3 

Formuła (1.1)+[1.2) 

V\'yt(onanie 2011 25663364,11 25 192416,09 5961 432,00 151905,73 5257987,91 

Vllykonanie 2012 27645944,38 25794 281,36 5734 939.00 275215,04 5362545,38 

Plan 3 kw. 2013 28765929,03 27268629,03 6151 351,00 220000,00 6031 469,00 

ZO" 27798928,36 27 180 428,36 6237698,00 220000,00 6281 950,00 

2015 27 761 068,00 27697828,00 6362452,00 224400,00 6407589,00 

zo,. 28 251 784,00 28187279,00 6489701 ,00 228888,00 6535740,00 

2017 1) 28756820,00 28751 025,00 6619495,00 233466,00 6666455,00 

zo,. 29044 988,00 29 038 535,00 6685689,00 235800,00 6733120,00 

zo,. 29336038,00 29328921,00 6752546,00 238158,00 6800451,00 

z tego: 

w tym: 

z tytułu dotacji i 
z subwencji środków 

z podatku od ogólnej przeznaczonych 
nieruchomości na cele bieżące 

, .1.3.1 1.1.4 1.1.5 

3390601,36 6976064,00 4517138,48 

3443015,39 7225 143,00 4 6 17193,05 

3830000,00 7489734,00 4928497,03 

3920000,00 7807 157,00 4339 490,36 

3998400,00 7963300,00 4336831,00 

4078368,00 8122566,00 4423567,00 

4159935,00 8285017,00 4 512038,00 

4201534,00 8367868,00 4557159,00 

4243550,00 8451546,00 4602731 ,00 

Dochody 
majątkowe 

1.2 

470948,02 

1 851 663,02 

1 497300,00 

618500,00 

63240,00 

64 505,00 

5795,00 

6453,00 

7117,00 

w tym: 

z tytułu dotacji 
ze sprzedaży oraz środków 
majątku przeznaczonych 

na inwestycje 

1.2.1 1.2.2 

111 779,85 344499,99 

1 008633,55 787197.12 

110000,00 1 327300,00 

60000,00 556500,00 

60000,00 0,00 

50000,00 0,00 

0,00 0,00 

0.00 0,00 

0,00 0 ,00 

a organ stanowiący Waldemar Zabielski strona 2 z 17 
:opla z dokumentu podpisanego elektronicznie ""Ygenerowana dnia 2014.02.03 

http:2014.02.03


• • ztega: I 

w tym: 

w tym: w tym: 

w (fTl: 

odsetki i dyskonto 
na splatę pru~ydJ podlegające 'N)'Iączeniu 

gwarancje i 
z~ umodzleWlego z limitu splaty -- zobowiązań. o którym 

odseUd i dyskonto 
Wyszczególnienie Wydatki ogółem poręczenia -". podlegające v.yIączeni u

V'v'ydatki bieżące z tytułu poręczeń i podlegające 

_M 
'N)'datki na obslugę 

mowa w 8fl 243 
z limitu 5płaly Wydatki maj ąt kowe 

~~ oktUIonycn w odsetki i dyskonto ustawy. w terminie nie 
gwara ncji wyłączeniu z limitu PlUpIucłI o dzIaIa~ długu określone w art 243 dIuż.szym nit 90 dni po zobowiązań, o którym 

spłaty zobowiązań , lecuoIc2ej, wwpokośd w ust 1 ustaY.y zakończeniu programu, mowa VI arl243 
Jaklel Ne~ ustawy. Z tytukJ 

O którym mowa w $l'onlłlSOWVOiu dotacM z pro;ektu lU:l zadania j 
zobowi~ań 

art. 243 ustawy budtetu par\słwa otrzymaniu reflndacji z. 
z.adągni ętych na lIIklad

tych środków (bez 
"'ojowyodsetek i dyskonta od 

zobo-Mązań na ....wad 
krajowy) 

lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 

Formuła (2.1) + [2.21 

VVyl<ooarVe 2011 24 053 060,88 22 319 051 ,04 0,00 0 ,00 x 409902.32 409 902,32 0,00 0,00 l 734 009,64 

Wyt<onanie 2012 26039 230,88 23152895,20 0,00 0,00 x 359 639,75 359639,75 0,00 0,00 2 886335,68 

Pl an 3 kw. 2013 31 81 6691 ,84 25 437 660,84 41 633 ,00 0,00 x 447 388,00 447388,00 0,00 0,00 6379031,00 

2014 28 n5 328,36 24 831 798,36 41633,00 0 ,00 '0,00 372 600,00 372 600,00 0,00 0,00 3 943530 ,00 

2015 26429318,00 24 757 844,00 41633,00 0 ,00 0,00 300500,00 300500,00 0,00 0,00 1 671 474 ,00 

2016 26907234 ,00 2S 374 072,00 41 633,00 0 ,00 0,00 211 940,00 211 940,00 0,00 0,00 1 533 162,00 

2017 1) 27 440620,00 2562781 3,00 41633,00 0 ,00 0,00 148450,00 148450,00 0,00 0 ,00 1 812 807,00 

2018 27 756 325,00 25 884 091,00 41 633,00 0,00 0,00 85 900,00 85900,00 0,00 0 ,00 1 872 234 ,00 

2019 28611121 ,00 26 142 932,00 41633,00 0,00 x 24 570,00 24570,00 0,00 0 ,00 2 466 169,00 
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• • 
Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody 

budtetu 

z tego: 

Nadv.ytk.a 
budżetowa z lat 

ubiegłych 

w tym: 

Wolne środki, o 
których mowa w 
art. 217 usl2 pkt 

6 ustawy 

w tym: 

Kredyty, 
pożyczki , emiSja 

papierów 
wartościowych 

w tym: 

Inne przychody . 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu 

w tym: 

na pokrycie 
deficytu 
budżetu 

na pokrycie 
defi<ytu 
bucttetu 

na pokrycie 
defICYtu 
budżetu 

na pokrycie 
deficytu 
budżetu 

lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3. 1 4.4 4.4. 1 

Formuła (11-{2) [4.1] + [4.2] + [4.3] 
+ (4.4] 

Wykonanie 201 1 1610303,23 1036788,87 0,00 0,00 847788,87 0,00 189000,00 0,00 0 ,00 0,00 

WykOO8nie 2012 1606 713,50 1 378667,30 0,00 0,00 968167,30 0,00 410500,00 0,00 0 ,00 0,00 

Płan 3 kw. 2013 ..J 050 762,81 5364662,81 0,00 0,00 786882,81 786882,81 4 302780,00 2 263 880,00 275000,00 0,00 

2014 -976400,00 2"300000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 2000000,00 976 400,00 300000,00 0,00 

2015 1 331 750,00 300000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 300 000,00 0,00 

201. 1 344 550,00 300000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 300000,00 0,00 

2017 1) 1 316200,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 

2018 1288663,00 300 000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 0,00 

2019 724 917,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 
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• • 
Wyszczególnienie Rozchody 

bud.tetu 

z tego: 

Spłaty rat 
kapitałowych 

kredytów i potyczek 
oraz y.ykup 
papierów 

wartościowych 

w tym: 

Inne rozchody 
niezwi"ązane ze 
spłatą długu 

w tym łączna kwota . 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 

wyłączeń z limitu 
spłaty zobowiązań , 
o którym mowa w 
art. 243 ustawy 

z tego: 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawowych 
wyłączeń 

określonych wart. 
243 ust 3 ustawy 

kY.uta 
przypadających na 

dany rok kwot 
ustawov.ych 
'N'f'łączeń 

określonych w art. 
243 ust 3a ustaw{ 

kwota 
przypadających na 

dany rok kwot 
usta'lt'OYoych 

wyłączeń innych nit 
określone wart 243 

ustaW'f 

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1. 3 5.2 

Fonnuła [S.lJ + [5.2J [5.1.1.1)'" [5.1 .1 .2) 
+ (5.1.1 .3( 

Wykonanie 2011 1678924,80 1 678924,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wykonanie 2012 1 77a 593.60 1 778593,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2013 2313900,00 2313900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 1 323600,00 1 323600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 1 631 750,00 1 631 750,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 

201. 1644550,00 1644550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 l) 1616200,00 1616200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 1 588663,00 1 588663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 724917,00 724917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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• 

Wyszczególnienie Kwota długu 

Kwota zObo'Niązań 
v.ynikających Z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu 
terytorialnego 
zobowiązań po 
lik""';dowanych i 
przekształcanych 

jednostkach 
zaliczanych do 

sektora finansów 
publicznych 

Relacja zr6wnowa1eoia wydatków bie,tących, o 
klórej mowa w art. 242 IJsta-.y 

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi a 
wydatkami 
bie.tącymi 

Różnica między 
dochodami 
bieżącymi , 

skorygowanymi o 
środki a wydatkami 

bieżącymi. 
pomniejszonymi 

o v.ydatki 

lp 6 7 8.1 8.2 

Formuła [1.1) - [2.1) [1.11· '.'UJ.Itb2I· G2.11 -

Wykonanie 201 1 7134 387,00 0,00 2873365,05 3 721153,92 

Wykonanie 2012 5650250,00 0,00 2641386,16 3609 553,46 

Plan 3 kw. 2013 7639130,00 0,00 1 830968,19 2617851,00 

2014 7206 080,00 0,00 2348630,00 2348630,00 

20'5 5 ~74 330,00 0 ,00 2939984,00 2939984,00 

20'6 3929780,00 0 ,00 2813207,00 2813207,00 

20171) 2313580,00 0,00 3123212,00 3123212,00 

20'8 724917,00 0,00 3154 444,00 3154 444,00 

20'9 0,00 0,00 3 185989,00 3185989,00 

• 
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• • 
WskabWk $piaty ZObOwi~ _. lnfotlrlaCP o ~- - Dopuszt;:zony wsbbI/II. 

_........ - ........~~ylPlM)' - K__ -- - spiMy~ - - ,
~o~6rtlf ~~aplMy "" ~. okl6fej "' ~"'''''243 oInjjony w wt. 243 ~wwt.2" ~.wt.243 

n'IOWlI . M . 2411lll. 1 
~o~_ 

__arL24) 11$1. l -,.. -,.. -,.. .....,.. 
-.wyóo -.od6w, w alt. 2U UlI.. 1 UIIaw'1 00 - ~ CIo dodIod6w. 

__o 

... . ... -"" -, .... -- .. _m_ 
~~IIń . ~~eI\. - --Wyszczególnienie l~~ -, ,"" - - otIIczony w 0pMju o ~ ... OpWduo - wsp6II~ pttll. 

w6II Z<W'*\fOpo"lU ~,,""9ÓIo;= ...... -" Ą6II_o:oc*ifO JWZU pw," IJj~ 1 ,ct. o 
pbn l~ rotu - -- --jednosIlI, ~ przu~~ 

apIa(y w 4IttY<n .., --' ~~, do - - I ~_po 1~_pobud.l:el.owym. ................ 
1et)I000ałIM9O I bez 1efyl.0!I1Iłnego. po 

pod~~aniu 
leryłorl....., _ po 

UIl8lOny'" dtntgo ...." ... .....,." ~"*~ ... -... -~- ~odniez 811.. 2.... - .... -- _...---_... ...~~. 
_""",ol ~efI~ft.I , ""- '"'~" 

oparciu o hdni4 0fI8'Ciu o łnOniII ------PfZ)'Ped~ n. ."" ... ",-M """""""" ,, ~~l3 o~ l kwIn~ rcIw o~tOku 
d..yrolt. ...,.. _<Ol pcI9fZ.cinlcl'llllQ -_... -_..........., ........, 

Lp 9,' 9,2 9,3 9.' 9,5 9,6 9.6 .1 9,7 9,7,1 

F()(muła 
(12.1.1.) · [2.1.3.1]· ... ,.I.O:::'p....f~it~.t,...... ...~'Hl~.itu.'Iłl..a.~* (l1.II,(15..1. 1D'1U. tl · łfednb z trzecłl Śl'ednIIl trzem [9.41<-(9.6] (9.4J<-ł9.6. 1]11..... ' -'_ 1f.I . 1Hl.'.lłłlUDYat~(5.11)1[1] ·.f..~i1t~:ll , . 1'1.1.1' poprze<*lIch 11118,5\ popaednleh III [8.S} 

Wykonanie 2011 8,1 4% 8,14% 0,00% 8.14% 0,12 0,00% 0,00% TAK TAK 

\'VyI«)nanie 2012 7.730/. 7.73% 0,00% 7,73% 0,13 0,00% 0.000/. TAK TAK 

Plan 3 kw. 2013 9,74% 9,74% 0,00% 9,74% 0,07 0,00% 0,00% TAK TAK 

20 14 6,25% 6,25% 0,00% 6,25% 0,09 10,53% 11 ,22% TAK TAK 

2015 7,11% 7,11 % 0,00% 7,11% 0,11 9,54% 10,23% TAK TAK 

201. 6,72% 6,72% 0,00% 6,72% 0,10 8,74% 9,43% TAK TAK 

20171) 6,28% 6,28% 0,00% 6,28% 0,11 9,87% 9,87% TAK TAK 

201. 5,91% 5,9 1% 0,00% 5,91 % 0,11 10,60% 10,60% TAK TAK 

201' 2,70% 2,70% 0,00% 2,70% 0,11 10,62% 10,62% TAK TAK 
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• • w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budtetowych 

z tego: 

PrzeZtlaczenie Wydatki zv.iązane z 

Wyszczególnienie prognozowanej $platy kredytów, Wydatki bieżące na funkcjonowaniem Wydatki objęte 
Wydatki

nadwytki pożyczek i wykup wynagrodzenia i organów jednostki limitem, o którym Inwestycyjne Nowe wydatki Wydatki majątkowe 

budżetowej papierów składki od nich 
samorządu 

mowa wart. 226 bieżące majątkowe kontynuowane inwestycyjne w formie dotacji 
wartościowych naliczane 

terytońalnego 
ust 3 pkt 4 ustawy 

Lp 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) 

Wykonanie 2011 0,00 0,00 11279112,80 2463707,31 529783,14 124608,14 405 175,00 0,00 0,00 0,00 
Wykonanie 2012 0,00 0,00 12002 430,00 2507431 ,62 1 454 967,00 538429,00 916538,00 0,00 0,00 0,00 
Plan 3 kw. 2013 0,00 0,00 12452 389,00 2867530,00 4641312,2S 661 581,28 3979731,00 3392000,00 2669300,0 40731,0( 

2014 0,00 0,00 11 898 048,00 2852630,00 619702,96 599073,96 20629,00 0,00 3856500,0 87030,0 
2015 1 331 750,00 1 331 750,00 12 271 548,00 2853785,00 82700,00 82700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
201. 1 344550,00 1 344 550,OC 12 394 264,00 2862323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 11 1 316200,00 1316200,00 12518206,00 2911 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2018 1 288663,00 1 288 663,OC 12643 389,00 2940258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2019 724917,00 724917,OC 12 76~822,00 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 wart 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

w tym: w tym: w tym: 
w tym: Dochody w tym: wydatki bie1ące na 

DOChody bieżące 
majątkowe na Wydatki bieżące na realizację programu, 

na programy, 
środki określone w programy, projekty programy, projekty projektu lub zadania 

projekty lub zadania art.5usl 1 pkt 2 lub zadania 
środki określone w lub zadania wynikające wyłącznie 

VVyszczeg6łnienie finansowane z art. 5 ust 1 pkt2 finansowane z finansowane z zawartych umów z środki określone w ustawy wynikające finansowane z środki określone w 
udzialem środków, ustawy wynikające udziałem środków, środkami podmiotemart 5 ust 1 pkt 2 wyłącznie z udziałem środków, art. S ust 1 pkt 2 

określonymi w art. 5 
Io kt6tych mowa w ustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy wyłącznie z o kt6rycłl mowa w dysponującym 

art. 5ust.1pkt2 i3 
realizację programu, art.5ust 1 pkt2i3 

zawartych umów na art. 5 ust 1 pkt 2 i3 ust 1 pkt 2 ustawy środkami , o których 
IustaWf projektu lub ustawy 

realizację programu, ustawy mowa w art 5 ust. 1 

zadania 
projektu lub zadania 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 296466,49 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 257641 ,85 222 184,68 0,00 

Plan 3 kw. 2013 784 717,67 686091,98 635066,14 556500,00 473 025,00 0,00 861061 ,68 743592,16 692566,32 

2014 601 174,36 527348,29 527348,29 556500,00 473 025,00 473025,00 614824 ,36 527348,29 527348,29 

2015 82700,00 70295,00 70295,00 0,00 0,00 0 ,00 82700,00 70295,00 70295,00 

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

20171) 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 

201' 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 
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Wyszczególnienie 

Wydatki majątkowe 
na programy. . 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem śtodk6w, 

o których mowa w 
art 5 ust. 1 pkt2i 3 

ustawy 

włym: 
Wydatki majątkowe 

na reaJizaqę 
programu, projektu 

lub zadania 
v.yni kające wyłącznie 
z zawartych umów z 

podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa wart 5 ust 1 

pkt 2 ustawy 

Wydatki na v.i(fad 
krajowy w związku z 
umową na realizację 
pcogramu, pro;ektu 

lub zadania 
finansowanego z 

udziałem środków. O 
kt6ł'ych mowa w art. 5 

ust 1 pkt 2 ustawy 
bez względu na 

stopień finansowania 
tymi środkami 

w tym: Wyd~tki na wkład 
krajoWy w zv.\ązku z 
zawartą po dniu 1 
styCZnia 20 13 r. 

umową na realizację 
programu, projekbJ 

lub zadania 
finansowanego w co 

najmniej 60% 
środkami , o których 
mowa w art. 5 ust 1 

pkt 2 ustawy 

w tym: 

Pn)'dIoct)' t t)tIIIu~. 
potyoo;zek. wnisjl ~ 
_Włdc )Cło poow.$.... . 

~l......,..,.."'~ 
poograrN.!. ~u luD UCIIIIIIa 

1INoI_ "lOgO l udv..n 
łorodI;6w, o 1cI6tyd1_. 

..t.. $ .... 1 ptl 2 v:sa.wy bel:_M_ 
r.n.-.ia tymi łtodUmI 

w tym: 

finansowane 
środkami 

określonym i w art. 5 
ust 1 pkt 2 ustawy 

w związku z już 
zawartą umową na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 

w związku z już 
zawartą umową na 
realizaCię programu, 
projektu lub zadania 

W związku z jut 
zawartą umową na 
realizaąę programu , 
projektu lub zadania 

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6. 1 12.7 12.7.1 

Formuła 

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

lJVyłIonanie 2012 10347,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 2013 562 543 ,00 473 025,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 577 129,00 473025,00 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 

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

2017 1) 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. 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 
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• • 
Wyszczególnienie 

Kwot

Kwota zobowiązań 
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę 

samorządu 
terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 
przekształcanych 

samodzielnych 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

Dochody 
budżetowe z tytułu 
dotacji celowej z 

budtetu państwa, o 
której mowa w art. 
196 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. 

o działalności 
Jeczniczej (Dz.U. Nr 

112, poz. 654, z 
późn . zm.) 

y dotyczące prze;ęoa i spl

Wysokość 
zobowiązań 

podlegających 
umorzeniu , o którym 

mowa wart. 190 
ustawy o 

działalności 

leczniczej 

aty zobowiąz.ań po samo

Wydatki na spłatę 
przejętych 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrO'NOtnej 
przekształconego 

na zasadach 
określonych w 
przepisach o 
dzi ałalności 
leczniczej 

dzielnych publicznych zak

Wydatki na spłatę 
pnejętych 

zobowiązań 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 
lik"";dowanego na 

zasadach 
określonych w 
przepisach o 
działalności 
leczniczej 

ładach opieki zdrowotnej 

Wydatki na spłatę 
zobowiązań 

samodzielnego 
publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej 
przejętych do końca 

2011 r. na 
podsta...,.;e 

przepis6wo 
zakładach opieki 

zdrowotnej 

oraz pokrycia ujemnego wyniku 

Wydatki bietące na 
pokrycie ujemnego 

wyniku finansowego 
samodzielnego 

publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej 

Pnychocły z t)'IuIu kreaY'Ow, 
pOtyaek. emisji ~ 
~okiowyeh ~w 
~ zu-111 po dniu l 
Sl)'CVlla 2013 r, ~ na 
re~ progrwnu. prajeIcIu 
lub uoHnA Ii_MljO w 
eo nIIjrmIej 60'11. VodkamI. o 
11:16ry<;n "-w MI. $ ust. 1 

pIa 2 USI_WjI 

w tym: 

w Z"M~zku z już 
zawartą umową na 
realizację programu, 
projektu lub zadania 

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Formuła 

Wykonanie 201 1 0,00 0.00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0.00 

Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 

Plan 3 kw. 201 3 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 15 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20171 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 

Spłaty rat 
kapitałowych oraz 
v.ykup papierów 
wanościooych, O 

których mowa w pkt 
5.1" ........"nikające 
wyłącznie z tytułu 
zobowiązań jut 
zaciągnięrych 

Kwota długu , 

którego planowana 
spłata dokona się z 

wydatków 
budżetu 

Wydatki 
zmniejszające 

dług 

w tym: 

Wynik operacji 
niekasowych 

wpływających na 
kwotę długu ( m.in. 
umorzenia, r6żnice 

klXSowe) 

Środki z 
przedsięwzięcia 

gromadzone na 
rachunku bankO'lN'jm 

w tym: 

Wydatki bieżące z 
tytułu śv.iad<:zenia 

emitenta należnego 
obfigatańuszom , 

nieuwzględniane w 
limicie spłaty 

zobowiązań o klłxym 
mowa w art 243 

usta\Ny 

spłata zobo"";ązań 
y,ymagalnych z lat 

poprzednich. innych 
nit w poz. 14 .3.3 

związane z 
umowami 

zaliczanymi do 
tytułów dłużnych 

'Wliczanych do 
państ'NOwego długu 

publicznego 

wypłaty Z tytułu 
v.ymagalnych 
poręczeń i 
gwarancji 

środki na 
zaspokojenie 
roszczeń 

obligatariuszy 

Lp 14.1 14,2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 15.1 15.1.1 15.2 

Formuła 

Wykonanie 2011 0 ,00 0,00 0;00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Q,OO 0,00 

Wykonanie 2012 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0 ,00 0 ,00 

2014 1 323600,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2015 1 371 750,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 

20'S 1 239550,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2017 1) 1211200,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 

20'. 1 183663,00 0 ,00 0,00 0,00 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 0,00 0 ,00 0 ,00 
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• • 
Przedsięwzięcia WPF 

załączn ik nr 2 do 
uchwały nr XU27012014 

z dnia 2014-01-30 

kwoty w 
z/ 

L.p, Nazwa i cel 
Jednostka ,I real izacji 

I 
IŁączne nakłady 

finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 

"Aktywna kobieta" - Aktywizacja MIEJSKI OSRODEK 
1.1.1.1 	 I zawodowa kobiet długotrwale POMOCY I 2008 I 2014 I 596649,221 130000,00 I 0,001 0,001 0,001 0,00 

bezrobotnych z miasta Maków SPOŁECZNEJ 

Mazowiecki 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.1. 2 	 w mieście Maków Mazowiecki - URZĄD MIEJSKI I 2013 I 2015 I 390230,40 I 307530,40 I 82700,00 I 0,001 0,001 0,00 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

Szkoła Równych Szans Programy 
1. 1. 1.3 	 Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - I ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2 I 2012 I 2014 I 391 225,00 I 97950,161 0,001 0,001 0,001 0,00 

Wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR l I 2012 I 2014 I 379375,00 I 79343,80 I 0,001 0,001 0,001 0,00 

a organ stanowiący 

RÓ""J/yCli SzaJis PlUg/amy 
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I 

limitLimit 2019 
zobowiązań 

130000,00 

0,001 390230, 40 1 

0,00 97950,16 

0,00 79 343,80 
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• • 
l.p. Nazwa i cel 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
1.1.2.1 	 I w mieście Maków Mazowiecki· 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w mieście Maków Mazowiecki 

1.1.2. 2 konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez budowanie 
społeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy poprez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o 
Mazowszu 
Ruzw6j eieAliOII/"cz/lt4 dUJIUilislidCjJ \lll 

1. 1.2.3 samorządach województwa 
mazowieckiego wspomagającej 
niwelowanie dwudzielności potencjału 
województwa 

Opracowanie zmiany planu 
1.3. 1.1 	 I zagospOdarowania przestrzennego 

miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, 
O) • Opracowanie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, a, 
D) 

Jednostka 
realizacji IŁączne nakłady Limit 2014 . Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018I finansowe 

URZĄD MIEJSKI I 2013 I 2015 I 556500,00 I 556500,00 I 0,001 0,00 1 0,00 

URZĄD MIEJSKI I 2009 I 2014 I 15540,00 1 7205,001 O, 

URZĄD MIEJSKI I 2010 I 2014 I 21 480,00 I 13424,00 I 0,001 0,001 0,001 O, 

0,002013 I 2014 73800,00URZĄD MIEJSKI 
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Limit
Lim it 2019 

zobowiązań 

0,001 7205,001 


0,00 13424,00 
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XU 27012014 z dnia 201 4-01-30 

OBJAŚNIENIA 

DO UCHWAŁY NR XLl270/2014 


RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 30 STYCZNIA 2014 r. 


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 


Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 


W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 wprowadza SIl 

następujące zmiany dotyczące 20 14 roku: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 87.695,40 zł ; 

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 556.500 zł ; 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 187.695,40 zł; 

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 556.500 zł ; 

• - zwiększenie zaciąganych kredytów o kwotę 100.000 zl. 

Ponadto w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF' zwiększa SIę wartość projektu "Przeciwdziałani· 

.vyk1uczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" realizowanego w ramach Programu Operacyjneg 

[nnowacyjna Gospodarka 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjnośc 

~ospodarki , Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowem u - eInclusion, w 2014 r. o kwotę 616.530,41 

d . 

mgr Ja l148z Ja/ł v~ki 

• 
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Załącznik Nr .. ."l1"."..".".. 
UCHWAŁA NR XLl271 /2014 

do Protokołu Nr .1.L."""" ..
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia .?Q.Jtj .~1,.~".'ZO'A.hv' 
z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 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 z późno zm.) oraz art. 211, art. 2 12, art. 214, art. 2 15, 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. z 20 13 r., poz. 885 z późno zm.), Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 20 14 r. zgodnie z za łącznikiem Nr l i 2. 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi : 

l) Dochody w lącznej kwocie 27.798.928,36 zl, z tego : 


a) bieżące w kwocie 27. 180.428,36 zł, 


b) majątkowe w kwocie 618.500,00 zl. 


• 	 2) Wydatki w łącznej kwocie 28,775,328,36 zl z tego: 

a) bieżące w kwocie 24.831.798,36 zl, 

b) majątkowe w kwocie 3.943.530,00 zl. 

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z rea li zacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami , zgodnie z załącznikiem Nr la i 2a. 

§ 4. l . Różnica m iędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 
976.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 976.400 zl. 

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości2.300.000 zł, oraz lączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokości 1.323.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w kwocie 976.400 zl. 

§ 5. Dokonuje s ię zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 

3.943.530,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

• 

§ 6. W Uchwale Nr XXXIX/260120 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2013 r. 


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowieck i na 2014 rok, paragraf 8 ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 


,,§ 8. ust. 3. Dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach dzi ału, które 
nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania.". 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

l. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podj ęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 
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2. Uchwala pod lega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
MiejSkiej 

{,t'-
Walde r Zabielski ~ 

• 
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Załącznik Nr I do Uchwały Nr XLl27112014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 20 14 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. 

• 


Dzial Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

720 Informatyka 247 SOO,OO 616530,40 864 030,40 

72095 Pozosta ła działa l ność 247500.00 616530,40 864 030,40 

2007 

Dotacje celowe w ra mach programów fina nsowanych z udzia ł em 
środków europejsk ich oraz środków o których mowa w an.5 ust. I 
pkt 3 oraz usl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoŚC i w ramach budi.elu 
ś rodków europejskich 

210375,00 5 1 025,84 26 1 400,84 

2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków Októrych mowa w art.5 usI.l 
pkt 3 oraz USl. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ram ach budżetu 
środków europe jskich 

37 125,00 9004,56 46 129,56 

6207 

Dotacje celowe w ramach programów finan sowanych z udziałem 
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art .5 ust. l 
pkt.) oraz ust. ) pkt S i 6 ustawy, lub płatnośc i w ramach budtetu 
środków eurooejskich 

0,00 473 025 ,00 473025,00 

6209 

Dotacje celowe w ra mach programów finansowanych z udz i ałem 

środków europejskich oraz środków, o kt órych mowa w art .S uSI.1 
pkt. 3 oraz ust. 3 pkt S i 6 ustawy, lu b płatności w ramach budtctu 
środków eurooeiskich 

0,00 83475,00 83475,00 

852 Pomoc spolrczna J6JJ 462,00 27665,00 3639127,00 

852 15 Dodatk i mieszkaniowe 0,00 1242 1,00 12421 ,00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymane z budtetu państwa na rea lizację zadan 
b i etących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadan 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 1242 1,00 1242 1,00 

85295 Pozostała dział alność 140 000,00 15244,00 155244,00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymane z budtetu państwa na realizację zadań 
bie:tących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 15244 .00 15244,00 

Razem : 27 154 732,96 644 195,40 27798928,36• 
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Zalącznik Nr l a do Uchwały Nr XLl271120J4 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI 

UCHWALAMI NA 2014 r." 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 PomGI:! społeczna 2819600,00 27665,00 2 847 265,00 

852 15 Dodatki mieszkaniowe 0,00 12 421 ,00 1242 1,00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymane z budtetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmi n) ustawami 

0,00 1242 1,00 1242 1,00 

85295 Pozosta ła działalność 0,00 15244,00 15244,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej ora z innych zadań 
zleconych gm in ie (związkom gmin) ustawami 

0,00 15244,00 15244,00 • 

Razem : 2947851,00 2975516,00 

• 
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Za łącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLl271120ł4 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 20ł4 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. 

• 


• 


Dzial Rozdzial § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

400 Wytwarzanie I zaopatrywanie w energię elektryczn ą, gaz I wodę 300000,00 100041 ,00 400041,00 

4000 1 Dostarczanie ciepla 300000,00 10004 1,00 40004 1,00 

4530 Podatek od towarów j usług (VAT). 0,00 100041 ,00 10004 1,00 

60 10 
Wydatki na zakup i objęcie akcj i, wniesienie wkładów do spółek 
prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych 
banków państwowych i innych instytucji finan sowych 

0,00 300000.00 300 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300000,00 ·300 000,00 0,00 

600 Transport i lącznośf 1 70 1401,00 - 41,00 1701360,00 

60016 Drogi publiczne gmi nne 1 70 140 1,00 - 4 1,00 I 70 1 360,00 

4210 Zakup materiałów i wyposatenia 10000,00 ·4 1,00 9959,00 

720 Infonnalyka 247500,00 616530,40 864030,40 

72095 Pozostała dzia l alność 247500,00 6 16 530,40 864 030,40 

4307 Zakup usług pozosta łych 124100,00 40 145,84 164 245,84 

4309 Zakup us ł ug pozostałych 2 1 900,00 7084,56 28984,56 

4357 Zakup uslu g dostępu do sieci Internet 45900,00 10 200,00 56 100,00 

4359 Zakup us ł ug dostępu do sieci Internet 8 100,00 I 800.00 9900,00 

4437 Różne opiaty i sk ł adki 8075.00 680,00 8755,00 

4439 Różne opiaty i składki 1425,00 120,00 ł 545,00 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budżctowych 0,00 473025,00 473025,00 

6069 Wydatki na zakupy in westycyjne jednostek budżetowych 0,00 83 475,00 83475,00 

801 Oświata I wychowanie 11 222836,96 0,00 11 222 836,96 

8010 1 Szkoły podstawowe 4444 243,00 0.00 4444243,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153000.00 .45000,00 108000,00 

4260 Zaku p energii 56000.00 70000,00 126000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 73000.00 ·25000,00 48000,00 

80 11 0 Gimnazja 2673254,00 0.00 2673 254.00 

42 10 Zakup mat eriałów i wyposażenia 84000.00 ·20000.00 64 000,00 

4260 Zakup energi i 40000,00 20000.00 60000,00 

852 l'olll oc społecz n a "912260,00 2766S,OO 4 93992S,OO 
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852 15 Dodatki mieszkaniowe 570000,00 1242 1,00 582 421,00 

3110 Świadczenia społeczne 570000,00 12 178,00 582 178,00 

4210 Zakup materiałów j wyposażenia 0,00 243,00 243,00 

85295 Pozostała działalność 190 000,00 15 244,00 205244,00 

3110 Świadczenia społeczne 190000,00 14800,00 204 800,00 

4210 Zakup materia łów i wyposażenia 0,00 444,00 444,00 

Razem: 28031132,96 744195,40 2775328,36 

• 


• 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLl27ł/20ł4 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI 

UCHWAŁAMI NA 2014 r." 

Dzia' Rozdzia' § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 2819600,00 27665,00 2847265,00 

852 15 Dodatki mieszkaniowe 0,00 12421 ,00 12421 ,00 

3 11 0 Świadczen i a społeczne 0,00 12 178,00 12178,00 

42 10 Zakup materia łów i wyposażcnia 0,00 243 ,00 243,00 

85295 Pozostała działalność 0,00 15244,00 15244,00 

3110 Świadczenia społeczne 0,00 14 800,00 14 800,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 444,00 444,00 

• 

Razem: 294785t,00 27665,00 29755t6,00 

• 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLl271120 ł 4 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

PRZYCHODY 1 ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

I l ) • 

Przychody ogółem: 2300000,00 

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

95 1 300000,00 

2 . 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

952 2000000,00 

Rozchody ogólem: I 323 600,00 

I. Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 I 323600,00 

• 


• 
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Za łączn ik Nr4 do Uchwały Nr XLl27//2014 

Rady Miejskiej w Makow ie Mazow ieckim 

z dn ia 30 stycznia 20 ł 4 r. 

ZADANIA INW ESTYCYJNE W 2014 r. 

• 


• 


Dział Rozdz i ał § Treść Przed zmia n ą Zmia na Po zmianie 

150 Przetwórstwo przemysł owe 7205,00 0,00 7205.00 

150 11 Rozwój prudsiębiorczości 7205,00 0.00 7205,00 

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

7205,00 0,00 7205,00 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnośc i województwa 
mazow ieck iego, przez budowanie społeczeństwa infonnacyjJlego 
i gospodarki opar1cj na wiedzy popr.lez stworzenie zintegrowanych baz 
wiedzy O Mazowszu 

7205,00 0,00 7205,00 

400 Wytwarza nie I zaopatrywanie w en ergię e l ekłryrzn ę. gaz I wodę 300000,00 0,00 300000,00 

40001 Dostarczanie ciepła 300 000,00 0,00 300 000,00 

6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wk lad6w do spółek prawa 
handlowego oraz na uzupełnienie runduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych 

0,00 300 000,00 300 000,00 

Wydatki na zakup i objęcie udzia łów w spółce JUMA Sp. z 0.0. 0,00 300 000,00 300 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 - 300 000,00 0,00 

Budowa miejskiej sieci ciepł owniczej na odcinku od ul. Gen . 
Puł askiego do ul . St. Moniuszki· etap I I 

300 000,00 - 300 000,00 0,00 

600 T ra nspo rl l ł ączność 1 466401,00 0,00 1 466 401 ,00 

60016 Drogi publiczne gminne 1466401 ,00 0,00 I 466401,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budże t owych 1400000,00 0,00 1 400000,00 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 
Sportowej· etap III • ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa 500 000,00 0,00 500 000,00 

Przebudowa ulic na osiedlu Królów Po lskich · ulica Krzywoustego, 
Chrobrego, część ulicy Jagiełły 

600 000,00 0,00 600 000,00 

Przebudowa ulicy K.1. Gałczyńskiego 300 000,00 0,00 300 000,00 

6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzie l aną między jednostkami 
samor.tądu terytorial nego na dofinansowanie wlasnych zadań 
inwestycyj nych i u lkupów inwestycyjnych 

6640 1,00 0,00 66401,00 

Przebudowa dróg gminnych usprawn iających komunikację pomiędzy 
Gminą Czerwonka, Gminą Kamiewo i Miastem Maków Mnzow iecki 

66401,00 0,00 66401.00 

720 Informatyka 0,00 556500,00 556500,00 

72095 Pozostała działuinoŚĆ 0,00 556500,00 556500,00 

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżctowych 0.00 473 025.00 473 025,00 

Przcciwdziulenie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Mnków 
Mazowieck i 

0.00 473 025,00 473025,00 

6069 Wydatki na zakupy jnwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 83 475,00 83475,00 
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Przcc iwdzill lcnie wykl uczeni u cy frowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 0,00 8J 475,00 8J 475,00 

750 Ad ministracja publiczna 13 424 ,00 0,00 IJ 424,00 

75095 Pozostała działal ność 13424,00 0,00 IJ 424,00 

66J9 
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 

13424,00 0,00 IJ 424,00 

Rozwój elektron icznej ad min istracji w samorząd!lch województwa 
mazowieckiego wspomagającej ni welowani e dwudzi e l nośc i potencja ł u 

województwa 
13424,00 0,00 13424,00 

900 Gospod arka komunalna 1 ochrona środowiska 1 600000,00 0,00 1 600000,00 

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód I 500 000,00 0,00 I 500 000,00 

6050 Wyda tki inwestycyjne jednostek budżetowych I 500 000,00 0,00 I 500000,00 

Budowa siec i kanalizacj i deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej 

do ulicy Gen. Pu ł askiego wraz z montażem separatora oraz wy lotem 
kanalu deszczowego do rzeki Orzyc 

I 500000,00 0,00 I 500 000,00 

90095 Pozosta la działa lność 100 000,00 0,00 100 000,00 

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 100000,00 0,00 100 000,00 

Opracowan ie dokumentacji rew ita li zacji rynk u miejsk iego 100000,00 0,00 100000,00 
• 


Razem 3 387030,00 556500,00 3943 530,00 

• 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XLl271 /2014 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 30 stycznia 201.4 r. 


w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok 

Dokonuje s ię zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 644.195,40 zl, w tym: 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 72095 o kwotę 6 I 6.530,40 zl z tytułu dotacji na realizację projektu 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki"; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 852 15 o kwotę 12.421 z/ z tytułu otrzymania dotacji ce lowej zgodnie 
z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 15.244 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie 
z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr I . 

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 73 I .774,40 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 4000 I o kwotę 100.04 I z ł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od 
towarów i usług (V AT) od wnoszonego aportu rzeczowego do spólki JUMA Sp. z 0.0.; Ponadto dokonuje się 
przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi zgodnie z zalącznikiem nr 4 do uchwały . 

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 4 I zł w rozdziale 60016; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 72095 o kwotę 6 I 6.530,40 zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" w tym wydatki majątkowe 556.500 zł; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 852 I 5 o kwotę 12.421 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych 

dodatków energetycznych za I kwarta ł 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 
obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 15.244 z/ z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 
pielęgnacyj nych dla osób uprawnionych na podstawie rządowego programu przyjętego uchwałą Nr 230/20 I 3 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 20 I 3 r. ; 

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 80 101 ; 80110. 

• 
BURMISTRZ MIASTA 

mgr Jr~lw,"ski 
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ZaJącznik Nr .".A~............. 

XL.UCHWALA NR XU272/2014 do Protokołu Nr ...... ............. 


\ W.)~,,;RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia .)iD-s\ .'j "'~. . . . 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie ustalenia zasad wyplaty i wysokości diet radnych 

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gm innym /Dz. U. z 20 13r. , poz. 
594 z późno zm./ oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Mi nistrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawi e maksymalnej 
wysokości diet przysługujących radnemu gmi ny /Dz. U Nr 6 1, poz. 710./ uchwala s i ę, co następuj e: 

§ 1. Podstawą ustalenia wysokości diet radnych j est kwota bazowa okreś lana corocznie w ustawie budżetowej 
dla osób zaj muj ących ki erownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia J999r. 
o ksztaltowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie ni ektórych ustaw /Dz. U. z 2011 r. 
Nr 79, poz. 43 1 z późn o zm./. 

§ 2. Wysokość diet ustalana będzie w formie ryczałtu mies ięcznego, jako procentowy udz iał półtorakrotności 

kwoty bazowej, o której mowa w § I niniej szej uchwaly, uza leżnionego od funkcji pelnionej przez radnego. 

§ 3. I. Wysokość diet wynosi: 

• I) dla Radnych pracuj ących w jednej Komi sji - 16%, 

2) dla Radnych pracuj ących w dwóch Komisjach - 18%, 

3) dla Wiceprzewodniczących Komisji - 20%, 

4) dla Przewodniczących Komi sji - 23%, 

5) dla Wiceprzewodniczących Rady - 26%, 

6) dl a Przewodniczącego Rady - 50%. 

2. Radny otrzymuje diety w formie ryczaltu mies ięcznego naliczanego z pomocą jednego wskaźn ika 

procentowego, zaokrąglone do pelnego zlotego w dól", 

§ 4. Zryczałtowane diety, o których mowa w § 3 wyplacane będą do dnia 5 każdego mieS i ąca, w punkcie 
kasowym mieszczącym s i ę w Urzędzie Miejskim lub na rachunek bankowy wskazany przez radnego, za mies i ąc 

poprzedni. 

§ S. Kwoty diet ulegają zmniejszeniu w przypadku każdorazowej nieobecności radnego na sesji Rady Miejskiej 
i na posiedzeniu Komisj i odpowiednio o 20% i 010%. 

• 
§ 6. Postanowienia § 5 nie dotyczą ni eobecnośc i spowodowanej wykonywaniem mandatu rad nego na sesji 

zwolanej w trybie § 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków Mazowiecki s tanowiącego zalącznik do uchwaly Nr 
XXXV1I1240/20 13 z dnia 5 grudn ia 20 I3 r. /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. J3208 z dnia J I grudnia 2013 r./ 
oraz zw iązanych z nimi pos iedzeniami komisji. 

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza si ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 8. Tracąmoc: 

I) uchwala Nr V/22/2006 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2006r.w sprawie ustalenia 
zasad wyplaty diet radnym, 

2) uchwala Nr V/30/201 I Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 20 1I r. w sprawie ustalenia 
zasad wypłaty diet radnym ze zm. 
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§ 9. Uchwala wchodzi w życ i e z dn iem podjęc i a. 

Przewodniczący Rady 

ML"/~ 
wald7;;~i~ISkl 

• 
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Uzasadnienie 

do uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie usta lenia 
zasad wypłaty i wysokości diet radnych. 

Zgodnie z art . 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzi e gmi nnym /Dz. U. z 20 l3r. poz. 594 
z póżn . zm.! na zasadach ustalonych przez radę gminy radnemu przyslugują diety. 

Zasady wyplaty diet radnym były uchwalone: 

- Uchwalą Nr V/30/201 I Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 20 1 l r. w sprawie 
ustalenia zasad wyplaty diet radnym oraz zmienione 

- Uchwalą Nr XVI/I 19120 I 2 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
zmieniającą uchwalę w sprawie ustalenia zasad wyplaty diet radnym. 

• 

W obecnie obowiązującej uchwale Nr V/3 0/201 I Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim z dnia 24 lutego 
201 I r. w sprawie ustalenia zasad wyplaty diet radnym niezbędne jest dokonanie zmian. Rada Miejska na sesji 
w dniu 5 grudnia 20 I 3 uchwali la nowy Statut Miasta Maków Mazowiecki uchwalą Nr XXXV1I/240120 I 3 /Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13208/ z dnia 11 grudnia 2013 r. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność 
przywolania nowej podstawy prawnej w § 7 uchwaly Nr V /30/20 I I Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 24 lutego 20 J J r. w sprawie ustalenia zasad wyplaty diet radnym. Ze względu na to, że byla również 

podjęta uchwala Nr XVI/l 19/20 12 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19 kwietnia 20 I 2 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wyplaty diet radnym niezbędne jest podjęcie nowej uchwaly 
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokośc i diet radnych w celu zapewnienia przejrzystośc i przepisów 
i ujęcia zasad wyplaty i wysokości diet radnych w jednym dokumencie. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwaly jest w pelni zasadne. 

BURMISTRZ MIASTA 

mgr Ja~IIkoW.ki 
I 
\ 

• 
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Załącznik Nr ......I?........... .. 
UCHWAŁA NR XL/273/2014 do Protokołu Nr ... ~.k ......... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia .?O.:ll.jl,.)..w.....Ł.o:i~ 'li 

z dnia 30 stycznia 20 14 r. 

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

w sprawie podatku od nieruchomości 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 13 r. , poz. 
594 z późn o zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 199 1 r. o podatkach i opłatach loka lnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn o zm.) Rada Miej ska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ I. Określa się wzÓr deklaracji na podatek od nieruchomośc i (ON-l), stanowiący załącznik nr I do uchwaly. 

§ 2. Określa się wzór infonnacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-l), stanowiący załącznik nr 2 do 
uchwały . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza s i ę Bunnistrzowi Miasta. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XlII/84/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia I grudnia 2011 r. 
w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracj i na podatek od nieruchomośc i oraz wzoru infonnacji w sprawie 
podatku od nieruchomości (z późn o zm.) (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego z 2011 r. Nr 233, poz. 7694, zmiana Dz. 
Urz. Woj . Maz. z 2014 r. poz. 148). 

§ S. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie 

Wałd 

• 
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I. Identyfikator Podatkowy składającego deklarację Załącznik Nr ł 

do Uchwały Nr XUl7312014 
.................................................................................. 
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

(numerPESELnUP) z dnia 30 stycznia 2014 r. 

DN-ł DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

na I~ : ~~~ H .................... 

Podslawl pnwnl:Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Iekstjedn.: Oz. U. z2010 1'". Nr9S, pozo 613 ze zm.). 
SldadajljC:Y: . 	 FonnuJarz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nic mających osobowości prawnej będących 

właścicie lami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchom~ci lub obiektów budowlanych, 
U%ytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich czę§ci albo obiektów budowlanych lub ich części, 
stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób flZyC2llych będących współwłaścicielami 
lub współposiadaczami z osobami pl'8\vnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadajęcymi osobowości prawnej lub ze 
spóJkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin sldadania:Do lS stycznia katdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź 
wygMnięc:ie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

MlciJ(:c skllildania:W6i1B~rmi dent Miasta - wlaści.W}' :zc wm.Jedu na miejsce polotenia przedmiot6w óP9d.atkowania. 

• 
A. MIEJSCE SKLADANłA DEKLARACJI 

3. Burmistrz Miasla Maków Mazowiecki 

ul. Stanislawa Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 


B. DANE SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

• - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną - dotyczy składającego deklarac.k będącego osobą fizyczną 

B.I DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj skladającego deklarację (zaznaczyć WI3ŚCiwą kratkę) , 

IJ I. osoba fizyczna D 2. osoba prawna O 3. jednostka organizacyjna O 4. spółka niemająca osobowości prawnej 

S. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

IJ I. właściciel D 2. wsp6lwłaściciel O 3. posiadacz samoistny O 4. współposiadacz samoistny O S. utytkownik wieczysty 

O 6. wsp6lutytkownik wieczysty IJ 7. posiadacz zależny (np. dziertawca. najemca) O 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 


6. Miejsce/a (adresIy) pototenia przedmiotów opodatkowania 

• 7, Nazwa pełna lub nazwisko, pierwsze imiCC, drugie imię, data urodzenia 

8. Nazwa skrócona lub imię ojca, imi~ matki 

9. ldent)'fikator REGON· / Numer PESEL·· 

B.2 ADRES SIEDZmy· / ADRES ZAMIESZKANIA" 
10. Kraj II . Województwo 12. Powiat 

13. Gmin!1 14. Ulica ł S. Numer domu / Numer lokalu 

16. Miejscowość t7. Kod pocztowy 18. Poczta 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZŁOZENIA DEKLARACJI 
19. Okolicznośc i (zaznaczyć właściwą kralkę) 


eJ I. dcklarncja na dany rok D 2. ko{ekta deklaracji rocznej 
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D. DAN E DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA z wyjątkiem zwolnionych) 
Wyszczególnienie PodslaW8 

opodatkowania 
Stawka podatku 
wynikająca z 
Uchwaly Rady 
Miejskiej w 
Malcowie 
Mazowieckim z 
dnia ................. 
Nr.... ................ 

Kwota podatku 
w zł. gr. 

D. 1 POWIERZCHNIA GRUNTOW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do l m' .) 
l. zwi ązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

20. 

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

21. 

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

22. 

....... " .... ...... .......... 
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 

lub elektrowni wodnych 
23. 
.. ......... .. ... .... ..ha 

24 . 
.......................... 

25 . 
............................. 

3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działal ności pożytku publicznego przez 
organ izacje pożytku publicznego 

26. 

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

27. 

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

28. 

....... " .................... 
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZĘSCI (*) 
• Do powierzchni użytkowej budynku lub jego c~ści nalcty zaliczyć powierzchni~ mierLOną po wewnętrznej dlugości ścian na wszystkich 
kondygnacjach. z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigoVt')'ch .. 
Za kondygnacje uwata sie równiet 281m oodziemne. oiwnice sutereny i ~dnsze t%Vtkowe. 

l.mieszkalnych  ogółem 

w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2 20 m 

29. 

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

........... ...........ml 

................. .. ...ml 

30 . 

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

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

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

31. 

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

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

............................. 
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działal ności gospodarczej - ogółem 

w tym: 

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

- kondygnacji O wysokości powyżej 2 20 m 

32. 

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

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

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

33. 

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

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

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

34. 

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

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

.............. ............... 
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogółem 

w tym: 

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

- kondygnacii o wysokości POwyżei 2 20 m 

35. 

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

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

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

36. 

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

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

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

37. 

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

......... ..,................. 

............................ 
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o dzi ałalności leczniczej ,zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2.20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 In 

38 . 

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

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

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

39. 

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

... , ...............", .... 

................... , ...... 

40. 

............. .... .. , ... ...... 

...... ,.. , .. , ................ 

.......... " ...... .......... 
5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publ icznego- ogółem 

w tym: 

- kondygnacj i o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyĆ 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

4 1. 

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

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

...... ..... .. .. .... ...ml 

42. 

..................•••••. ,. 

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

... ............... ,., ... , . 

43. 

........................, .... 

.................. , ... .... .. . 

............. " ....... , ...... 
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D.3BUDOWLE 
budowle lub ich części związane z prowadzeniem 
dzialalności gospodarczej (wartość określona na podstawie 
art. 4 ust. I pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opiatach 
lokalnych) ....................... z! -................... ...... ........... .................. 

E.Lł CZNA KWOTA PODATKU 
44. 

Kwota podatku· ...... .............. .... .... .. ..... ...... zl Suma kwot Z kol. D (nalety zaokrąglić do pelnych złotych )) 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię bądź wartośt budowli· przedmiotów zwol nionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie) . 

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

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

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

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

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

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

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

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam te !III! mi znane pn;eplsy Kodeksu karoeKo skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych nluaodny,h z ruczywl,łolcl~ 

41. Im ię 46. Nazwisko 

47. Data wypelnienia (dzień - miesiąc - rok) 48. Podpis (pi ecz~) podatnika osoby reprezentującej 
skladającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
49. Uwagi organu podatkowego 

50. Dala i podpis przyjmującego formularz 
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l . Ideotyfikltor podatkowy !Ik1ad.jllcego Inrormacje Zalącmik Nr 2 
do Uchwltly Nr Xl..I273/2014 
Rady Miejskiej wMakowic Mazowieckim 
z dnia JO stycmia 2014 r. 

IN-I INFORMACJA W SPRA WIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Pod.tawl prawni: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Iekstjedn.: Oz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze 1J1l.). 

Skladaj,cy: Fonnularz przeznaczony dla osób fl.Z)'C7J1ych będących WI8Ścicielam i n ieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 

nieruchomooci lub obiektów budowlanych, utytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich czę:ści albo obiektów budowlanych 

lub ich części. stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin skladanla: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliC7..OOŚci mających wpływ na powstAnie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

MI~-isec skladania: wóii'c'bunnist~ D~~t miasta) -właściWY ze 'Yt'2Jdedu na mieisce oołotenia orzedmiol6w ooodatkowania. 


A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 


ul. Stanisiawa Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki 

B.DANESKŁADAJĄCEGOINFORMACJE 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

• 

4. Rodzaj własności. posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 


o l . właściciel a 2. współwłaściciel Q 3, posiadacz samoistny 04, wsp6łposiadacz samoistny O S, utytkownik wiec~ty 
06. wspólutytkownik wiecz,,'y O 7. posiada", zalemy (np. dzienawc.. najemca) O 8. wsoó!POsiadacz zależny (np. dzje..,.wca. najemca) 

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

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAM1ESZKANIA 
8. Kraj 9, Województwo 10, Powial 

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

14, Miejscowość I S. Kod pocztowy 16. POCZ18 

C. OKOLlCZNOSCI POWODUJACE KONlECZNOS( ZŁOŻENIA INFORMACJI 

• 17. Okol iczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

o I . informacja składana po raz pierwszy a 2. korekta uprzednio zlotanej informacji (wykazu) 

aktualna od dnia.. ,. aktualna od dnia. ..... ,.. "..... ,.. , ........ ,."., .. ,... ".. "." ... ,.. 

Przyczyna korekty (art. 81 Ordynacji podatkowej) 

D. ADRES POŁOŻENIA PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA 


uł ... .... ... ..... ... ........ .. .... ...... ...... ... ... ............................ ... ... ..... .. .................... ...... ...... ............ ......... .... ........ ..... ................ ... .. 
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E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
E.I POWIERZCHNIA GRUNTÓW 

I. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na 18. 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków ..... .. .......................... .. ...... ............ ml 

19. 
wodnych 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyj ne lub elektrowni 
.. .. ...... ... .. ............... ............ ... ..... .... ha 


3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej staMowej 20. 
2działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ..... ...... .............................. ............ m
 

E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB łCH CZĘSCI (") 
"Do powierzchni użytkowej budynku łub jego części należy zaliczyf powierzchnię micrzoną po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. 
Za kondygnacje u'wata sie równiet garate podziemne. piwnice sutcreny i poddasze użytkowe. 

I. mieszkalnych - ogólem 21. 
2 ., ..... ... . , ........ ......... ....... .. ... ..... ... .. .. m

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ....... ... .... .. .... ..... .... ........ ... ........ ... ...m2 


- kondygnacii o wysokości powyże j 2 20 m .............. ... ............ .. .... ..... .............. m2 


2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części 22 . 
budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej - ogólem ... .... ........ .............. .. ... .................. .. m2 


w tym: 

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m .............. ............... ... ,............. .......ml 


3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 23. 
kwalifikowanym materiałem siewnym - -ogólem 

...... .. ..... ..................... . , ...... ... ........ ml 
w tym: 

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


_ kondygnacii o wysokości powyże j 2 20 m . ..... . .. . .. ...... . .. .... .. .. .. .. . .. ..... .. .... .. .. .. m l 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 24. 
przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - ogółem ....... ........ ..................... ............... .. m 2 

w tym: 

... . .. .... .. . , . .. .. .. " ... ... . . ... . ... ... .. . .... .. . ... tn2
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (za l iczyć 50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m .. ....... ... .....,... .............. ................... ml 


5. pozostałych ogółem , w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 25 . 

2przez organizacje pożytku publicznego - ogóle m ... ..... .. ......... .............. "" .... ....... .....m
 

w tym: 

- kondygnacj i o wysokośc i od 1,40 do 2,20 m (zal iczyć 50% powierzchni) ............ ........ ... ....... .... ...... ........... ..rn2 


2- kondygnac ji o wysokości powyżej 2,20 m ............. .... .. ............ ..... ......... ....... m
 
E.3 BUDOWLE 

l . budowle lub ich części związane z prowadzeniem działa lności gospodarczej 26. 
(wartość okreś lona na podstawie art. 4 ust. I pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 

... ..... .. ........ ........ .. ................... .. .....zł
o podatkach i opłatach lokalnych) 
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F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię bądź wartość budowli - przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje 
zwolnienie) 

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKLADAJĄCEGO I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKLADAJĄCEGO 
Oświadczam, te są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 
niozgodnych z rzeczywistością. 

27. Imię 28. Nazwisko 

29. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
31. Uwagi organu podatkowego 

32. Data i podpis przyjmującego formularz 

30. Podpis (pieczęć) podatnika I osoby reprezentującej 
skladającego 
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Uzasadnienie 

DO UCHWAŁY NR XLl273/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

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

Zgodnie z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rady gminy 
zostały zobowiązane do określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu 
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 

Dotychczasowe wzór formularzy, o których mowa w § I i 2 uchwały, określała Uchwała Nr X 111/84/20 II 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia I grudnia 20 II r. w sprawie określenia wzoru formularzy 
deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj . Mazowieckiego z 2011 r. Nr 233, poz. 7694) zmieniona uchwałą Nr XXXIX/256/2013 z dnia 30 gmdnia 
2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 (. poz. 148). 

Potrzeba uchwalenia nowych wzorów informacji i deklaracji na podatek od niemchomości wynika 
z konieczności dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa . 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały . 
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ZaJącznlk Nr .... fl...~............... 

do Protokołu Nr .. .>.Ck......... 


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI z dn.i . ?Q:l~."1..~ ...:l-Q!,14V 

RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWlE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim do końca 2013 roku obradowała na 13 
posiedzeniach, w tym na dwóch sesjach nadzwyczajnych i jednej uroczystej z okazji 
obchodów Dni Makowa. Na sesjach przyjęto 76 uchwał. Do najważniejszych możemy 
zaliczyć: 

- uchwalenie budżetu miasta na 2014 rok, 
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2014 - 2019, 
- przyjęcie planu pracy Rady na 2014rok, 
- uchwalenie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na 2014 

• rok, 
-	 przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi, 

- podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania 
przestrzennego 

- udzielenie pomocy finansowej powiatowi makowskiemu i przekazania środków 
finansowych dla policji. 

Kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie miasta i zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta celem realizacji zadań ustawowych miasta. Żadna z uchwał podjętych 
przez Radę Miejską nie została uchylona przez Nadzór Prawny Wojewody 
Mazowieckiego. 

Radni pełnili dyżury, przyjmując mieszkańców naszego miasta. Odbywały się 

również cotygodniowe dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

• 
Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki 

organizacyjne, sprawozdania i informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej i 
terminy dyżurów radnych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

Walde 



Zalączruk Nr .... .1)
/' 

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

do Protokołu Nr .. 1../", ......... 

z dnia ':O' . >I~fr.~ ....~A4 iSprawozdanie z działalności 


Komisji Rewizyjnej 


Rady Miejskiej w Ma.kowie Mazowieckim za 2013 rok 


Komisja Rewizyjna w 2013 roku działała na podstawie zatwierdzonego przez 

Radę Miejską planu pracy, odbyly się 9 posiedzeń, które dotyczyły: 

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki , 

- opiniowania projektu uchwały budżetowej na 2014 rok, 

- opiniowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

• 	 Mazowiecki na lata 2014 - 2019. 

- przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji inwestycji pod nazwą Hala 

Sportowa przy Zespole Szkól Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 

- rozpatrzenie skargi złożonej przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Mickiewicza 8 na decyzję Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza Miasta 

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń komisji 

znajdujących się w biurze Rady Miejskiej. 

• 	 Przewodniczą Komisji Rewizyjnej 

~CZUcińSki 



Zalącznik Nr ... .. Ab.:............. 
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Sprawozdanie z działalności 


Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2013 rok 


Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego w 

2013 roku pracowała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miej ską planu 

pracy. 

W CiągU roku odbyło Się 10 posiedzeń, które dotyczyły zagadnień 

związanych z gospodarką finansową miasta w zakresie wydatków i dochodów w 

• ujęciu zarówno bieżącym jak i długofalowym . 

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń roboczych 

znajdujących się w biurze Rady Miejskiej . 

Przewodniczący K 

Dariusz Mi 

• 




Maków Mazowiecki dnia 20.01.2014 r. 

Załącznik Nr ..... .A..l.............. 

Sprawozdanie z działalności 	 XLdo Prowkolu Nr .................. . 


Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
z dnia 3D.5.\j~.'l.w.:. ..,l.OA~ v

Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2012 rok 


Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej w 2013 

roku działała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Odbyło się 12 

posiedzeń Komisji na zaplanowanych 10. 

Tematyką posiedzeń Komisji były następujące kwestie: 

- oświatowe (m. in. funkcjonowanie szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zimowy 

• 	 i letni wypoczynek dzieci i młodzieży, osiągnięcia w dziedzinie oświaty i sportu w 

szkołach prowadzonych przez Miasto, aspekt racjonalizacji kosztów funkcjonowania 

oświaty, rola środowisk szkolnych w walce z patologiami społecznymi w ramach 

miejskich programów profilaktycznych), 

- opieki społecznej (m. in. ocena zasobów pomocy społecznej Miasta, aktualizacja Statutu 

MOPS-u, opracowanie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

- stypendia szkolne, analiza dzia łalności MOPS pod względem merytorycznym 

finansowym; rola świetlicy socjoterapeutycznej i projekt systemowy Aktywna Kobieta), 

- kultury (m. in. różne aspekty dzia łań MDK jako organizatora i koordynatora działań w 

zakresie tańca, teatru, występów Klubów Seniora, współorga niza tora Dni Makowa; 

opiniowanie i wspieranie starań o dofinansowanie MDK w zakresie nagłośnienia, 

• oświetlenia oraz przenośnej podłogi baletowej do ćwiczeń dla dzieci, tulodzieży i osób z 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku), 

- kultury fizycznej i sportu (m. in. problematyka infrastruktury szkół ze szczególnym 

uwzględnieniem funkcjonowania Orlika, remontu hali i budowy boiska przy ZS nr 2 oraz 

drogi dojazdowej wewnętrznej do ZS Nr 1), 

Komisja zorganizowała ponadto spotkanie z organizacjami pożytku publicznego, 

działającymi na terenie miasta Makowa Mazowieckiego oraz z Dyrektorem MBP na temat 

czytelnictwa i działalności biblioteki w roku 2012. 

Tematyczne protokoły znajdują się w Biurze Rady. 
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Sprawozdanie z dzialalności 


Komisji Polityki Regionalnej 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2013 rok 

• 

Komisja Polityki Regionalnej w 2013 roku działała na podstawie 

zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Główną tematyką posiedzeń Komisji 

była realizacja zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym naszego miasta, 

utrzymania porządku i czystości na jego terenie oraz poprawą stanu jego 

bezpieczeństwa. Komisja zajmowała się również bieżącymi sprawami związanymi z 

funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Założone zadania zostały w pełni zrealizowane. 

Odbyło się 10 posiedzeń na zaplanowanych 9. 

Wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne w biurze Rady Miejskiej . 

• 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok. 

STYCZEŃ 
1. Przyjęci e planu pracy Komisji Rewizyjnej na 20 14 rok . 
2. Sprawy bieżące. 

MARZEC 
I . Sprawy bieżące . 

KWIECIEŃ l. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyj nych Miasta . 
2. Sprawy bieżące . 

• 	 l. Anali za kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na obchody Dni 
Makowa. 

2. 	 Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na remonty w 
placówkach oświatowo" wychowawczych. 

3. Sprawy bieżące. 

CZERWIEC 
l. Zapoznanie s ię z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wykonania budżetu za rok 20 13 . 
2. 	Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 20 13 rok 
3. Opracowanie wniosku dotyczącego abso lutorium dla Burmistrza Miasta 

Maków Mazowiecki . 
4. Sprawy bieżące. 

• 
WRZESIEŃ 

l. Analiza informacj i z realizacj i budżetu Miasta za l półrocze 20 14 r. 
2. Sprawy bieżące. 

PAŹDZIERNIK 

l. 	 Anali za wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 20 15 r. 
2. 	 Sprawy bieżące. 

LISTOPAD 
l . Anali za projektu budżetu Miasta na 20 15 rok. 
2. Sprawy bieżące. 



GRUDZI EŃ 
I . Ana li za stawek poda tków i opła t lokal nych na 201 5 ro k. 
2. Sprawy bi eżące . 

UWAGA! Plan pracy Komisji Rewizyjnej może zostać zweryfikowany poprzez wnioski 
napływaj ące od Rady Miejskiej , Przewodniczącego Rady i radnych . Ewentualne kontrole 
jednostek podległ yc h Miastu zostaną przeprowadzone na wniosek Rady Miejskiej . 

Przewodniczący 'fI,~iSji Rewizyjnej 

Ta eusz ~JcińSki 

• 

• 
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Plan pracy 

Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014rok. 

STYCZEŃ: 
l. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Sprawy różne. 

MARZEC: 
l. Opiniowanie projektów uchwał. 
2. Sprawy rMne. 

• 
KWIECIEŃ: 

l. 	 Analiza informacji z dzialalnośc i jednostek budżetowych miasta za rok 
20 13 . 

2. 	 Opiniowanie projektów uchwal. 
3. 	 Sprawy różne. 

MAJ: 
l. 	Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za J kwartal 2014 r. 
2. 	 Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta i udzielonych ulg oraz 

umorzeń za rok 2013 i l kwarta I roku 2014. 
3. 	 Analiza założeń gospodarki remontowej w placówkach szkolno

wychowawczych. 
4. 	 Opiniowanie projektów uchwal. 
5. 	 Sprawy różne . 

CZERWIEC: 

• 
l . Analiza projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu za rok 20 I 3 i 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta . 
2. 	 Analiza informacji z działalności spólek prawa handlowego: JUMA, TBS 

i MPUK Sp. z 0.0. 

3. 	 Sprawy różne . 

WRZESIEŃ: 
l. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I pólrocze 2014 r. 
2. Analiza terminowości i stopnia regulowania zobowiązań oraz 

egzekwowanie należnośc i za I pólrocze 2014 r. 
3. Analiza zaleglości podatkowych wobec Miasta. 
4. Przegląd i anali za zwolniel\ oraz umorzeń podatkowych w I pólrocZll 20 14 r. 
5. Opiniowanie projektów uchwal. 
6. Sprawy różne. 



PAŹDZIERNIK: 

J. Opiniowanie projektów uchwał . 

2. Sprawy różne . 

LISTOPAD: 
1. 	 Analiza stopnia reali zacji budżetu Miasta za trzy kwartały 20 14 roku. 
2. 	 Analiza projektów budżetu Miasta na 20 15 rok. 
3. 	 Analiza realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z 0.0. 

4. 	 Opiniowanie projektów uchwal. 
5. 	 Sprawy różne. 

GRUDZIEŃ: 

• 
l. Zaopiniowanie budżetu Miasta na 20 15 rok z uwzgl ędnieniem wniosków 

Komisji Rady . 
2. 	 Analiza stawek podatków lokalnych na 20 15 r. 
3. 	 Opiniowanie projektów uchwal. 
4. 	 Sprawy różne. 

Przewodniczący 

Dariusz ikowski 

• 
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Plan pracy 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Spolecznej, Kultury i Kultury Fizycznej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2014 rok 


STYCZEŃ: 

MARZEC: 

• 

KWIECIEŃ: 

MAJ: 

CZERWIEC: 

l. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2014 rok. 
2. Opiniowanie uchwał o wieloletnich programach pomocy 

państwa i miasta w zakresie dożywiania. 

3. Organizacja akcji "Zima 2014". 

1.Przyjęcie sprawozdania z Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2013 rok . 

2.Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego 
dzieci i młodzieży. 

3.0piniowanie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto za 
2013 rok. 

l. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych 
Miasta za 2013 rok. 

2. Przyjęcie informacji z realizacj i programu współpracy 
Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

l . Organizacja obchodów Dni Makowa Mazowieckiego. 
2. Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za zasługi 

dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 
3. Przygotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Przygotowanie do remontów w placówkach oświatowo 

- wychowawczych. 

l . Nadanie odznaki zasłużonym dla miasta Makowa 
Mazowieckiego 

2. Obchody Dni Makowa Mazowieckiego. 
3. Opiniowanie uchwały w sprawie wykonania budżetu 

Miasta za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta. 

http:S-\~.Q~!l.OA


WRZESIEŃ: 
l. Informacja z realizacji wypoczynku letniego. 
2. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek 

oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. 
3. Przyjęcie informacji na temat osiągnięć w dziedzinie 

oświaty i SpOltu uzyskanych przez uczniów szkół 
prowadzonych przez Miasto - raport o realizacji zadań 
oświatowych. 

4. Opiniowanie informacji z realizacji budżetu Miasta za 
I półrocze 2014 roku. 

PAŹDZIERNIK: 

• 
l. Przyjęcie programu współpracy Miasta Makowa 

Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 
rok. 

2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami pożytku publicznego działającymi na terenie 
Makowa Mazowieckiego. 

LISTOPAD: 
1.Opiniowane projektu budżetu Miasta na 2015 rok. 

GRUDZIEŃ: 
l. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2015 rok. 
2. Opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 20 J5 rok. 

• 3. Opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

Przewodniczący 
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KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ do Protokołu Nr .XL........ 
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NA ROK 2013 

• 


Lp. Termill 
realizacji 

Tell/a/yka 

f. S/yczel/ f . Opraco wanie pfanu pracy Komisji. 
2. Opiniowanie taryfza zbiorowe zaopfllrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 
2. Marzec f. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Makowie Mazowieckim za 20f3 rok. 

2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziafania Narkomanii w 
Makowie Mazowieckim za 2012 rok. 

3. Omówienie wiefofetniego programu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Miasta Maków Mazowiecki. 

3. Kwiecień f. Przyjęcie informacji z dzialalności j ednostek budżetowych Miasta 
za rok 2013. 

2. Analiza dzialania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 
Międzygminnych. 

3. Omówienie informacji w sprawie przygotowania Miasta do 
wypelniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w~minach. 

4. Maj f . Omówienie informacji o przygotowaniach do Dni Makowa 
2. Opiniowanie wniosków O nadanie odznaki "Za zaslugi dla Miasta 

Makowa" 
3. Analiza wykonania Ilchwaly " Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki" oraz analiza 
problemowa bezpieczeństwa w mieście. 

5. Czerwiec f . Omówienie sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Miasta za 
rok 2013. 

2. Przygotowanie do uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 
obchodów Dni Makowa. 

3. Omówienie planu zaopatrzenia w cieplo, energię efektryczną i 
paliwa gazowe Makowa Mazowieckiego.. 

4. Analiza informacji z dzialalności spólek prawa handlowego: 
JUMA, TBS i MPUK Sp. z 0.0. 

6. Wrzesień l. Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 
20 f4 r. 

7. Październik f. Omówienie programu wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki z 
organizacjamipozarządowymi oraz podmiotami, o któlych mowa w 
art. 3 list. 3 ustawy o działalnościpożytku publicznego i o 
wolontariacie na 20f5 rok. 

2. Omówienie wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 
20f5 rok 

8. Lis/opluJ f . Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 20f5 rok. 
2. Omówienie stanu zaawansowania zadml inwestycyjnych ujętych w 

planach na 20f3 rok. 
9. Grudziet/ f . Opiniowanie uchwal w sprawie ustalenia stawek podatków 

lokalnych na 20 I 5 rok. 

Remigiusz Cllr · 110 "ski 




