
Protok61 z XXIII sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 04 pazdziernika 2012 r. 


w budynku Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczqcego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego. 


Uczestnicy obrad XXIII sesji Rady Miejskiej wg zalqczonych list obecn05ci, kt6re 
stanowiq zalqcznik nr 1 i 2 do protokolu. 

Obrady XXIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 0 godz. 14.00 otworzyl 
Przewodniczqcy Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski . Przywital radnych, 
Burmistrza Miasta i jego Zast~pc~, zaproszonych g05ci, przedstawicieli prasy. 

Ustawowy sklad Rady 15 radnych. Radny Krzysztof Rutkowski i radna Elzbieta 
Michalska - nieobecni, usprawiedliwieni . 

Przewodniczqcy RM stwierdzil quorum, podejmowane uchwaly decyzje majq moc 
prawnq. 

Obrady XXIII sesji trwaly w czasie od godz. 14.00 do 16.00. 

Ad pkt 1. 

Przewodniczqcy RM zapytal, czy Sq uwagi do porzqdku obrad? 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski zwr6cil si~ z pr05bq 0 zdj~cie z porzqdku obrad 
punktu nr 7 - podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na wniesienie wkladu 
niepieni~znego i obj~cie udzial6w w JUMA Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialn05Ciq z 
siedzibq w Makowie Mazowiecki, punktu nr 10 - podj~cie uchwaly w sprawie podzialu 
Miasta Mak6w Mazowiecki na okr~gi wyborcze, ustalenia ich granic i numer6w oraz 
liczby radnych wybieranych w kazdym okr~gu wyborczym i punktu 11 - podj~cie 
uchwaly w sprawie podzialu Miasta Mak6w Mazowiecki na stale obwody glosowania, 
ustalenia ich numer6w, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych . 
Poinformowal r6wniez 0 propozycji wniesienia do porzqdku obrad uchwaly w sprawie 
wyrazenia zgody na zakup i obj~cie udzial6w w sp6ke prawa handlowego pod firmq 
JUMA Sp61ka z ograniczonq odpowiedzialnosciqjako punkt 7. 

Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski poinformowal, ze wplynql wniosek komisji 
05wiaty ( ... ) w sprawie przeprowadzenia kontroli przez komisj~ rewizyjnq, do wniosku 
zalqczony jest projekt uchwaly poszerzony 0 zakres przez komisj~ polityki regionalnej, 
kt6ry zostanie wniesiony do porzqdku obrad jako punkt 14 - podj~cie uchwaly w 
sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
przeprowadzenia kontroli prawidlow05Ci realizacji inwestycji pod nazwq Hala Sportowa 
im. Majora Wladyslawa Pomaskiego przy Zespole Szk61 Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 

Radny Tadeusz Szczucirlski zwr6cH si~ z prosbq 0 umieszczenie w porzqdku obrad 
dodatkowego projektu uchwaly w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Mak6w Mazowiecki. 
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Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski poinformowal, ze projekt uchwaly 
proponowany jest jako punkt 15. 

Przewodniczqcy RM zmiany porzqdku obrad zgloszone przez Burmistrza Miasta poddal 
pod glosowanie: 

za 	- 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Zmiany porzqdku obrad zostaiy przyj~te. 

Przewodniczqcy RM zmian~ porzqdku obrad zgloszonq przez komisj~ oswiaty i polityki 
regionalnej poddal pod glosowanie: 

za 	- 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Zmiana porzqdku obrad zostala przyj~ta. 

Przewodniczqcy RM zmian~ porzqdku obrad zgloszonq przez radnego Tadeusza 
Szczucinskiego poddal pod glosowanie : 

za 	- 5 glosow, przeciw - 2 glosy, wstrzymalo si~ - 6 glosow. 

Zmiana porzqdku obrad nie zostala przyj~ta. 

Przewodniczqcy RM odczytal porzqdek obrad po zmianach: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnosci obrad . 
1. 	 przedstawienie porzqdku obrad i przeglosowanie ewentualnych zmian . 
2. 	 Przyj~cie protokolu z XXII sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z dzialalnosci mi~dzy sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyj~tych uchwal. 
4 . 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Makow Mazowiecki. 
6. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cia Programu Ochrony Srodowiska Makowa 

Mazowieckiego na lata 2012-2015 z perspektywq do 2018 roku. 
7. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup i obj~cie udzialow w spo/ce 

prawa handlowego pod firmq JUMA Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq. 
8. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze 

bezprzetargowej nieruchomosci stanowiqcej mienie komunalne. 
9. 	 Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 

nieruchomosci. 
10. Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Makow Mazowiecki na lata 2012 - 2034 . 
11. Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makow 

Mazowiecki na 2012 rok. 
12. Podj~cie uchwaly w sprawie powolania Doraznej Komisji Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim. 
13. 	Podj~cie uchwaly w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim przeprowadzenia kontroli prawidlowosci realizacji inwestycji pod 
nazwq Hala Sportowa im. Majora Wladyslawa Pomaskiego przy Zespole Szkol Nr 2 
w Makowie Mazowieckim. 
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14. Przyj~cie informacji z realizacji budzetu Miasta za I p6!rocze 2012 roku. 
15. 	Przyj~cie informacji z realizacji przygotowan plac6wek oswiatowych do 

rozpocz~cia roku szkolnego 2012/2013. 
16. Przyj~cie informacji z realizacji wypoczynku letniego. 
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
18. Zapytania i wolne wnioski. 
19. Zamkni~cie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej . 

Przewodniczqcy RM porzqdek obrad podda! pod g!osowanie: 

za 	- 13 g!os6w, przeciw - 0 g!os6w, wstrzyma!o si~ - 0 glos6w. 

Porzqdek zostal przyj~ty. 

Ad 	pkt 2. 

Przewodniczqcy RM poinformowa!, ze protok6! z XXII sesji by! do wglqdu w Biurze 
Rady. 

Uwag nie bylo, wobec czego Przewodniczqcy RM przyj~cie protoko!u z XXII sesji 
podda! pod g!osowanie: 

za 	- 13 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymalo si~ - 0 glos6w. 

Protok61 z XXII sesji zosta! przyj~ty. 

Ad 	pkt 3. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawil informacj~ z dzialalnosci mi~dzy 
sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyj~tych uchwal, kt6re stanowiq za!qcznik 
nr 3 do protokolu . 

Ad 	pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych . 

Zapytan i interpelacji nie bylo. 

Ad 	pkt 5. 

Podj~cie uchwa!y w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mak6w Mazowiecki. 

Zast~pca Burmistrza Grzegorz Napi6rkowski poinformowa!, ze przedstawiony jest 
Radzie projekt uchwa!y w sprawie zmian Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mak6w Mazowiecki. Uchwa!a sk!ada si~ z 
dw6ch zalqcznik6w tekstowych czyli Uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego i Kierunk6w zagospodarowania przestrzennego oraz trzech 
zalqcznik6w graficznych ezy!i Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 
Infrastruktura teehniezna i Kierunki zagospodarowania przestrzennego, ostatnim 
zalqcznikiem jest wykaz uwag, kt6re w trakcie pracy nad studium wplyn~ly do 
Burmistrza Miasta nie zosta!y przez niego uwzgl~dnione a podlegajq 
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rozstrzygniE;:ciu przez RadE;: Miejskq. W stosunku do material6w z kt6rymi radni 
zapoznali siE;: w miesiqcu lipcu br. zaszly drobne zmiany i poprawki: w rysunku 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego obszar oznaczony symbolem MW2 w 
zachodniej cZE;:sci miasta zostaje zmieniony na MN2, zostaje dokonana korekta blE;:du 
pisarskiego w legendzie, w cZE;:sci I i II studium . W tresci zmianie ulega minima Ina 
powierzchnia dzialek, kt6ra moze bye po podziale czyli na 300 i 400 m2 jak r6wniez 
wskazniki przy obszarze PSU - zmiana wysokosci zabudowy na 10 m z wylqczeniem 
obszaru przy ulicy Przasnyskiej i Ciechanowskiej, gdzie jest 15 m. Dwie poprawki byly 
konsultowane z Mazowieckim UrzE;:dem Wojew6dzkim w zakresie zmiany zapisu tresci 
dotyczqcej obszaru archeologicznego oraz obszar6w zagrozenia powodziowego. 
Przedstawil uwagi wniesione do studium, nad kt6rych ksztaltem decyduje Rada 
Miejska. Wyjasnil, ze na podstawie art. 11 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647) Burmistrz 
Miasta Mak6w Mazowiecki przedstawia Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim listE;: 
nieuwzglE;:dnionych uwag, wniesionych do wylozonego do publicznego wglqdu projektu 
zmiany Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Mak6w Mazowiecki, pierwsza uwaga dotyczy dzialki 0 numerze ewidencyjnym 304/12 i 
zostala wniesiona przez Pana Marka Kluczka, kt6ry prosi 0 ponowne rozpatrzenie 
nieuwzglE;:dnionego wniosku z 2011 r . dotyczqcego przeznaczenia cZE;:sci dzialki 304/12 
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i uslugowej, jednoczesnie informuje, 
iz dzialka obecnie nie stanowi zieleni nie urzqdzonej przy terenach zalewowych cieku 
wodnego - teren zostal podniesiony poprzez nawiezienie zieml I wyr6wnany z 
poziomem sqsiedniej dzialki. Ponadto poprowadzenie drogi w cz~sci poludniowej 
dzialki nie jest realne ze wzglE;:du na istniejqce zagospodarowanie innych dzialek. 
Poinformowal, ze uwaga jest uwzglE;:dniona cZE;:sciowo w zakresie likwidacji planowanej 
drogi gminnej oraz zmiany przeznaczenia terenu - powiE;:kszono teren przeznaczony 
dla realizacji zabudowy uslugowej oraz parking6w obslugujqcych cmentarz, 
zmniejszajqc jednoczesnie zasiE;:g terenow przeznaczonych dla zieleni nieurzqdzonej, 
natomiast nie uwzgl~dniona w zakresie zmiany przeznaczenia terenu calej 
nieruchomosci z zieleni nieurzqdzonej na zabudowE;: mieszkaniowq i uslugowq oraz 
dopuszczenia na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzasadnieniem 
rozstrzygniE;:cia Burmistrza jest fakt, iz objE;:ty uwagq teren zgodnie z ustaleniami 
studium, przeznaczony zostal na zielen nieurzqdzonq towarzyszqcq ciekom wodnym, 
ponadto projekt studium przewidywal poprowadzenie przez teren dzialki drogi 
gminnej. Obowiqzujqce dokumenty planistyczne, zar6wno plan miejscowy jak i 
studium, przewidujq pozostawienie w sqsiedztwie ciek6w wodnych pas6w zieleni 
nieurzqdzonej. Wylqczenie terenow w bezposrednim sqsiedztwie ciek6w podyktowane 
jest zar6wno wzglE;:dami bezpieczenstwa jak i wzglE;:dami zWiqzanymi z ochronq 
srodowiska oraz walor6w przyrodniczych obszaru. W zmianie studium powiE;:kszono, w 
zwiqzku ze zgloszonq uwagq, zasiE;:g teren6w przewidzianych do realizacji m. in. 
zabudowy uslugowej, umozliwiajqc wlascicielowi dzialki inwestowanie na terenie, tym 
niemniej lokalizacja dzialki pomi~dzy ciekiem wodnym oraz zabudowq uslugowq 0 

znacznej uciqzliwosci wyklucza dopuszczenie w tym miejscu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Druga uwaga dotyczy dzialki 0 numerze ewidencyjnym 264 i zosta/a 
wniesiona przez Paniq KrystynE;: Cesarskq, kt6ra prosi 0 pozostawienie 
dotychczasowego przeznaczenia UM, zgodnego z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mak6w Mazowiecki, Sektor B dla calosci 
dzialki wymienionej we wniosku. Poinformowal, ze uwaga zosta/a nieuwzglE;:dniona, 
poniewaz objE;:ty uwagq teren zgodnie z ustaleniami studium, przeznaczony zosta/ na 
cele zWiqzane z realizacjq zabudowy uslugowej, uslugi, handel, rzemioslo, us/ugi 
produkcyjno - techniczne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla w/ascicieli 
obiekt6w oraz zabudowy przemys/owej, sklady, bazy, us/ugi produkcyjne. Ponadto 
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projekt studium przewiduje poprowadzenie przez teren dzialki drogi gminnej. Zmiana 
przeznaczenia cZE;:sci nieruchomosci na cele zWiqzane z realizacjq drogi podyktowana 
zostala potrzebq dostosowania ksztaitowanego ukladu komunikacyjnego miasta do 
aktualnych oraz przyszlych potrzeb, jak rowniez do zalozen polityki przestrzennej 
przyjE;:tej przez kierunki studium. Przy czym nieruchomosc, ktorej dotyczy uwaga w 
przewazajqcej cZE;:sci 84% powierzchni dzialki przeznaczona zostala na cele zwiqzane z 
realizacjq zabudowy uslugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla 
wlascicieli obiektow, oznaczenie wedlug studium UM. Jedynie 4% powierzchni 
nieruchomosci przeznaczone zostalo na cele zWiqzane z realizacjq drogi, a 12% 
przeznaczono na cele zWiqzane z realizacjq zabudowy produkcyjno - skladowej. 
Poinformowal ponadto, ze zgodnie z wypowiedziq Pani Krystyny Cesarskiej 
wlascicielka godzi siE;: na poprowadzenie przez dzialkE;: drogi gminnej, ale prosi 0 

pozostawienie przeznaczenia malej cZE;:sci terenu na UM jak pozostala duza cZE;:sc 
dzialki. Trzecia uwaga dotyczy wczesniej omawianej dzialki 0 numerze 264 i zostala 
zgloszona przez Paniq KrystynE;: CesarskCl., ktora prosi 0 uwzglE;:dnienie wjazdu i 
wyjazdu z drogi krajowej na swojq dzialkE;: w zakresie prawoskrE;:tu i lewoskrE;:tu. 
Uwaga nie zostala uwzglE;:dniona, poniewaz nie dotyczy tematyki, zakresu i 
szczegolowosci dokumentu jakim jest studium uwarunkowan kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego, ktore nie rozstrzyga 0 rozwiqzania 
komunikacyjnych w zakresie indywidualnej obslugi poszczegolnych dzialek 
znajdujqcych siE;: w obszarze opracowania. 

Przewodniczqcy RM zwrocil SiE;: z zapytaniem kto z radnych jest za uwzglE;:dnieniem 
uwagi pierwszej w zakresie nieuwzglE;:dnionym przez Burmistrza Miasta: 

za - 2 glosy, przeciw - 11 glosow, wstrzymalo siE;: - 0 glosow. 

Uwaga nie zostala uwzglE;:dniona. 

Przewodniczqcy RM zwrocil siE;: z zapytaniem kto z radnych jest za uwzglE;:dnieniem 
uwagi drugiej w zakresie nieuwzglE;:dnionym przez Burmistrza Miasta: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo siE;: - 0 glosow. 

Uwaga zostala uwzglE;:dniona cZE;:sciowo. 

Przewodniczqcy RM zwrocil siE;: z zapytaniem kto z radnych jest za uwzglE;:dnieniem 
uwagi trzeciej w zakresie nieuwzglE;:dnionym przez Burmistrza Miasta: 

za - 0 glosow, przeciw - 12 glosow, wstrzymalo siE;: - 1 glos. 

Uwaga nie zostala uwzglE;:dniona. 

Wiceprzewodniczqcy RM Rafal Baranski przedstawil tresc projektu uchwaly w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Makow Mazowiecki. Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal 
pod glosowanie: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo siE;: - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych , 13 glosami "zan 
podjE;:la uchwalE;: Nr XXIII/141/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
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uchwalenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Makow Mazowiecki, ktora stanowi zalqcznik nr 4 do protokolu. 

Zast~pca Burmistrza Grzegorz Napiorkowski poinformowal, ze Rada poprzedniej 
kadencji podj~la slusznq decyzj~ podejmujqc uchwal~ 0 przystqpieniu do studium, 
natomiast Rada obecnej kadencji podj~la jeszcze lepszq decyzj~ uchwalajqc zmiany do 
studium. Wyrazi! nadziej~, ze konstytucja okreslajqca uwarunkowania i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego w miescie b~dzie dobrq podstawq do ksztaltowania 
polityki przestrzennej, do uchwalania zmian w planach zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie zmian przeznaczenia terenu i postulatow mieszkancow. 
Wyrazil slowa podzi~kowania dla radnych Rady Miejskiej oraz Wykonawcy zmiany 
studium - Pracowni Projektowej pana dr Wisniewskiego z I:.odzi oraz b~dqcym w dniu 
dzisiejszym na obradach sesji jego przedstawicielom. 

Przewodniczqcy RM oglosi! przerw~, ktora trwala w czasie od 14:45 do 15:05. 

Ad pkt 6. 

Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cia Programu Ochrony Srodowiska Makowa 
Mazowieckiego na lata 2012-2015 z perspektywq do 2018 roku. 

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski przedstawi! tresc projektu uchwaly w 
sprawie przyj~cia Programu Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego na lata 
2012-2015 z perspektywq do 2018 roku. Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal 
pod glosowanie: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "zan 
podj~la uchwal~ Nr XXIIIj142j2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
przyj~cia Programu Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego na lata 2012-2015 z 
perspektywq do 2018 roku, ktora stanowi zalqcznik nr 5 do protokolu. 

Ad pkt 7. 

Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zakup i obj~cie udzialow w spolce 
prawa handlowego pod firmq JUMA Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosciq. 

Wiceprzewodniczqcy RM Rafal Baranski przedstawi! tresc projektu uchwaly w sprawie 
wyrazenia zgody na zakup i obj~cie udzialow w spolce prawa handlowego pod firmq 
JUMA Spolka z ograniczonq odpowiedzialnosci q. 

Radny Jerzy Dqbrowski zauwazyl, ze skoro uchwala zobowiqzuje Burmistrza Miasta do 
wydatkowania 100.000,00 zlotych to czy uj~ta zostala ta zmiana w budzecie miasta 
na 2012 roku. 

Skarbnik Miasta Pawel Gutowski odpowiedzial, ze wraz z uchwalq dotyczqCq zakupu i 
obj~cia udzialow w spolce JUMA Burmistrz Miasta wprowadzic autopoprawk~ do 
budzetu miasta i przeznaczyl w nim 100.000,00 zlotych na zakup udzialow i temat ten 
omawiany byl na posiedzeniu komisji polityki regionalnej i budzetu. 

Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal pod glosowanie: 
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za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "za" 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/143/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
wyrazenia zgody na zakup i obj~cie udzialow w spolce prawa handlowego pod firmq 
JUMA Spolka z ograniczonq odpowiedzialnoscict, ktora stanowi zalqcznik nr 6 do 
protokolu. 

Ad pkt 8. 

Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze bezprzetargowej 
nieruchomosci stanowiqcej mienie komunalne. 

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski przedstawil tresc projektu uchwaly w 
sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomosci 
stanowiqcej mienie komunalne. Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal pod 
glosowanie: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow . 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "za" 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/144/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
wyrazenia zgody na sprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomosci stanowiqcej 
mienie komunalne, ktora stanowi zalqcznik nr 7 do protokolu. 

Ad pkt 9. 

Podj~cie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomosci. 

Wiceprzewodniczqcy RM Rafal Baranski przedstawil tresc projektu uchwaly w sprawie 
wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci. Przewodniczqcy RM 
projekt uchwaly poddal pod glosowanie : 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "za" 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/145/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci, ktora stanowi 
zalqcznik nr 8 do protokolu. 

Ad pkt 10. 

Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Makow Mazowiecki na lata 2012 - 2034. 

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski zwrocil si~ z zapytaniem do mecenasa 
Tomasza Wadynskiego czy moze w trakcie czytania pominqc preambul~. 

Mecenas Tomasz Wadynski odpowiedzial, ze jedynie za zgodq Rady Miejskiej. 
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Przewodniczqcy RM zwroci! si~ z zapytaniem do radnych czy wyrazajq zgod~ na 
pomini~cie preambuly podczas odczytywania projektu uchwaly. 

Radni wyrazili zgod~. 

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski przedstawi! tresc projektu uchwaly w 
sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Makow 
Mazowiecki na lata 2012 - 2034. Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal pod 
glosowanie: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "zan 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/146/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Makow Mazowiecki na 
lata 2012 - 2034, ktora stanowi zalqcznik nr 9 do protokolu . 

Ad pkt 11. 

Podj~cie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makow Mazowiecki na 
2012 rok. 

Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski zwrocil si~ z prosbq 0 przedstawienie 
szczegolowych informacji w zakresie zakupu udzialow za kwot~ 100.000,00 zlotych. 

Skarbnik Miasta Pawel Gutowski wyjasnil, ze w materialach pierwotnych, ktore 
otrzymali radni uwzgl~dnione bylo 77.000,00 zlotych podatku VAT od wnoszonego 
aportu i te srodki pozostaly zabezpieczone, natomiast pojawila si~ nowa kwota 
100.000,00 zlotych na zakup udzialow. Wydatki w odniesieniu do planow zwi~kszq si~ 
0100.000,00 zlotych, natomiast pozostale zmiany w budzecie pozostajq bez zmian. 

Radny Jerzy Dqbrowski zauwazyl, ze skoro wniosek zostal omawiany na posiedzeniach 
dwoch komisji i doszlo w wprowadzenia zmian to nalezaloby przedstawic takie zmiany 
radnym przed sesjq. 

Wiceprzewodniczqcy RM Rafal Baranski przedstawil tresc projektu uchwaly w sprawie 
dokonania zmian w budzecie Miasta Makow Mazowiecki na 2012 rok . Przewodniczqcy 
RM projekt uchwaly poddal pod glosowanie: 

za - 13 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "zan 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/147/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
dokonania zmian w budzecie Miasta Mak6w Mazowiecki na 2012 rok, kt6ra stanowi 
zalqcznik nr 10 do protokolu. 

Ad pkt 12. 

Podj~cie uchwaly w sprawie powolania Doraznej Komisj i Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim. 

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski przedstawil tresc projektu uchwaly w 
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sprawie powolania Dorainej Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 
Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal pod glosowanie: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "zan 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/148/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
powolania Doraznej Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, ktora stanowi 
zalqcznik nr 11 do protokolu. 

Przewodniczqcy RM oglosil przerw~, ktora trwala w czasie od 15:30 do 15:40. 

Ad pkt 13. 

Podj~cie uchwaly w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim przeprowadzenia kontroli prawidlowosci realizacji inwestycji pod nazwq 
Hala Sportowa im. majora Wladyslawa Pomaskiego przy Zespole Szkol Nr 2 w 
Makowie Mazowieckim. 

Radny Andrzej Bronowicz poinformowal, :i:e komisja oswiaty postanowila zajqc si~ 

tematem hali sportowej poniewa:i: radni wielokrotnie zglaszali nieprawidlowosci, wady, 
usterki techniczne na hali przy Zespole Szkol Nr 2. Komisja oswiaty poparla wniosek w 
sprawie zbadania prawidlowosci realizacji inwestycji, z uwagi na fakt i:i: komisja 
rewizyjna postulowala, aby takie przeprowadzenie kontroli zostalo zlecone uchwalq, 
taki projekt zostal przygotowany. Projekt uchwaly przedstawiony przez komisj~ 
oswiaty zostal poszerzony przez komisj~ polityki regionalnej 0 zakres merytoryczny. 

Mecenas Tomasz Wadynski zglosil poprawk~ redakcyjnq do uchwaly w postaci zapisu z 
w Makowie Maz. na zapis w Makowie Mazowieckim, poniewa:i: w uchwalach nie 
stosuje si~ skrotow. Zauwazyl rownie:i:, ze w tytule uchwaly nie powinien znaleic si~ 
zapis inwestycji wraz z nadanq jej nazwq, poniewa:i: nadanie nastqpilo po wykonaniu 
inwestycji. 

Przewodniczqcy RM zwrocil si~ do radnych 0 przeglosowanie zmian wskazanych przez 
mecenasa Tomasz Wadynskiego : 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Zmiany zostaly przyj~te . 

Wiceprzewodniczqcy RM Rafal Baranski przedstawil tresc projektu uchwaly w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzenia 
kontroli prawidlowosci realizacji inwestycj i pod nazwq Hala Sportowa przy Zespole 
Szkol Nr 2 w Makowie Mazowieckim . Przewodniczqcy RM projekt uchwaly poddal pod 
glosowanie: 

za - 13 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo si~ - 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 13 radnych, 13 glosami "zan 
podj~la uchwal~ Nr XXIII/149/2012 z dnia 04 pazdziernika 2012 roku w sprawie 
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzenia 
kontroli prawidlowosci realizacji inwestycji pod nazwq Hala Sportowa przy Zespole 
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Szk61 Nr 2 w Makowie Mazowieckim, kt6ra stanowi zalqcznik nr 12 do protokolu. 

Przewodniczqcy RM poinformowal, i:e z przyczyn osobistych radny Jerzy Dqbrowski 0 

godzinie 15:50 opusci obrady sesji. 

Ad pkt 14. 

PrzyjE;cie informacji z realizacji budi:etu Miasta za I p6/rocze 2012 roku. 

Przewodniczqcy RM zwr6ci/ siE; z zapytaniem czy ktos w omawianym punkcie chcialby 
zabrae g/osy. 

Nikt glosu nie zabral. 

Informacja zostala przyjE;ta. 

Ad pkt 15. 

PrzyjE;cie informacji z realizacji przygotowan plac6wek oswiatowych do rozpoczE;cia 
roku szkolnego 2012/2013. 

Przewodniczqcy RM zwr6cil siE; z zapytaniem czy ktos w omawianym punkcie chcialby 
zabrae glosy. 

Nikt glosu nie zabral. 

Informacja zostala przyjE;ta. 

Ad pkt 16. 

PrzyjE;cie informacji z realizacji wypoczynku letniego. 

Przewodniczqcy RM zwr6cil siE; z zapytaniem czy ktos w omawianym punkcie chcialby 

zabrae glosy. 


Nikt glosu nie zabral. 


Informacja zostala przyjE;ta. 


Ad pkt 17. 


Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 


Zapytan i interpelacji nie by/o. 


Ad pkt 18. 


Zapytania i wolne wnioski. 


Radny Tadeusz Szczucinski zwr6eil siE; z zapytaniem ezy Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego uehylil deeyzjE; 0 zamkniE;eiu hali, poniewai: w godzinaeh wieezornyeh na 
hali dziala oswietlenie, kt6re mialo bye wy/qezone z eksploatacji. 
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Zast£;:pca Burmistrza Grzegorz Napiorkowski odpowiedzial, ze na wydanq decyzj£;: 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasto zwrocilo si£;: z prosbq 0 

przesuni£;:cie wykonania decyzji do dnia 31 pazdziernika br. z uwagi na trwajqce prace 
remontowe i zostalo to zaakceptowane przez nadzor. 

Radny Andrzej Bronowicz poinformowal 0 prosbie mieszkancow Wspolnot 
Mieszkaniowych z ulic Mickiewicza i Przasnyskiej w sprawie wykonania podjazdu od 
strony ulic, poniewaz drogi wewn£;:trzne Sq polozone nizej od drog krajowych. 
Mieszkancy majq problem z zalewaniem piwnic oraz tworzq si£;: kaluze 
uniemozliwiajqce dojscie do budynku. Zwrocil si£;: z zapytaniem jaki jest stosunek 
miasta do przedmiotowej sprawy. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedzia/, ze prowadzone byly rozmowy 0 

przedmiotowej sprawie na posiedzeniu komisji budzetu i omawiano jq w zakresie 
wykonania odpowiednich prac remontowych pod warunkiem przej£;:cie przez Wspolnoty 
terenu na wlasnosc. 

Ad pkt 19. 

Wobec zrealizowania porzqdku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczqcy RM 
Waldemar Zabielski 0 godz. 16.00 zamknql jej posiedzenie. 
Na tym obrady i protokolowanie zakonczono. 

Prot<jlk%wala Przewodniczqcy Rady Miejskiej 
A>\~ 

Maria Wojcinska - Tanska 
Podinspektor UM mgr inz . w~abielski 
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Zal~cznik Nr ,j.......... ............... 

do Prowkolu Nr X!(., ........ .. ......... 

z dnia ."Q\I.. !~..<:?9..I~.:-: :. " ... 

LISTA OBECNOSCI RADNYCH 

NA XXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 04 PAZDZIERNlKA 2012r. 


1. Baranski Rafal Pawel 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dqbrowski Jerzy ~ .. ~~ 

5. Gregorczyk Wieslawa ...........~ 

6. Jaroszewski Marek ... ~ ................ ..
/ .... ...;;:/£~ 

7. Kubaszewski Jan ..........~......... ........ 


'" 8. Michalska Elzbieta .......... i ....................... . 


9. Miecznikowski Dariusz 

10. Rutkowski Krzysztof 

11. Rzewnicki Stanislaw 

12. Szczucinski Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 



Za!4cEnik Nr ...... :4................ 

aD Protokolu Nr ...:'::~~~I........ 

t drua o~ . 'o. W(;1 , ....................... ..... ...... 


Lista osob zaproszonych na XXIII 

Sesj~ Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


w dniu 04 pazdziernika 2012 r. 


I. Deptula Zbigniew Starosta Powiatu 
Makowskiego 

2. Gojski Janusz 	 Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

3. Augustyniak Miroslaw Radny Sejrniku 
Wojew6dztwa Mazowieckiego ..................... .. 

4. Zakrzewski Roman 	 Przew. Rady Powiatu 

5. Kolodziejski Cezary Radny Powiatu 
Makowskiego 

6. Wloczkowska Teresa Jolanta Radny Powiatu 
Makowskiego 

7. Kos Andrzej Jan Radny Powiatu 
Makowskiego 

8. Gadomski Lech 	 Prezes SM "Jubilatka" 

9. Sawicki Zdzislaw PrzewodnicZl\ccy Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

10. Lech Gadomski 	 Prokurent Sp6!ki "JUMA" 

II. Emilia Bonislawska 	 Prezes TBS 

12. Wilkowski Jan 	 NSZZ"Solidardnosc" 

13. Piegutkowski Andrzej NSZZ"Solidamosc" 
Pracownikow Oswiaty 

14. Sobecki Ireneusz Prezes Oddzialu 
Powiatowego ZNP 

15. Gisztarowicz Roman Naczelnik Urz«du 
Skarbowego 

16. Lemanski Witold Komendant Powiatowy 
Policji 

17. Ciak Tadeusz 	 Komendant Powiatowy 
Palistwowej Strazy Pozamej ............. ..... ........ ... .. 

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

19.Prus Zbigniew Dyrektor SP ZOZ 



20.Pilniakowska Lucyna 

21. Swi\etorecki Stanislaw 

22. Kolos Jan 

23. Plosinska Eltbieta 

24. Pi~tek Maria 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Malgorzata 

27. Brzostek Barbara 

28. Marciniak Tadeusz 

29. Zebrowski Jacek 

30. Pawlowska Boiena 

31. Otlowski Janusz 

32. Kobylinski Miroslaw 

33. Orzel Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

3S. Dziadak R yszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Alina 

39. Kurek Katarzyna 

40. Redakcja Kuriera Makowskiego 

41. Redakcja wok61 Ciechanowa 

Panstwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitamy 

Dyrektor Zespolu 


Dyrektor Zespolu Szk61 N r 2 ........................ .. ... 


Dyrektor PS Nr I 

Dyrektor PS Nr 2 

p. o. Dyrektora PS Nr 4 

•••••tjp;••. 
[U ~.G......................... 

Kierownik MOPS . ~:fiP.9..?.I.eft 
Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

S tarszy Cechu 

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


Naczelnik Urz\edu 
Pocztowego w Makowie Maz ........................... . 

Prezes Towarzystwa Milosnik6w 
Ziemi Makowskiej ............. . 

Dyrektor Delegatury 
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
- delegatura w Ostrol\ece 

Prezes PCK 

Tygodnik Ostrol\ecki 

Tygodnik Ostrol\ecki 

Tygodnik Makowski 
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42. Bartold Anna 

43. Napi6rkowska- Christow Maria 

44. Rakowska- Krzyna Nina 

Kierownik Wydzialu Spraw Obywatelskich 
w Urz~dzie Miejskim ...................... . 

Kierownik Wydzialu Geodezji, Katastru, 
Gospodarki Nieruchomosciarni, 
i Planowania Przestrzennego 
w Urz~dzie Miejskim 

Kierownik Wydzialu Integracj i Europejskie , 

. 

Informatyki i Promocji Miasta ,,~;,; 
wUrz~dzieMiejskim ......If.W .......... 

:r~O.-wVVV\\'a... :tVO\'wJoWJ. ~ 
\-i _I .... l\lI)\ ·~' - ()10J~..t\l'':'~.,2 \ h-{L~'ku!v(C' 

41 /1110.;;< We6b!el1'~ t:( 

~2 \ G fU21 nQ leL; ewl CJ. 

--_ _ _ - / f 
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ZaJ~cznik Nr .......;?............... 
do Prolokolu Nr ...f.!.:!!I ........ 
z drua .' ..I."g~.I~S.?9.?}: .. 

W okresie od sesji w dniu 30 lipca 2012 roku do chwili obecnej: 

• zajmowalem si~ biezqcymi sprawami dotyczqcymi funkcjonowania Miasta Urz~du 

Miejskiego, 

• wydalem mi~dzy innymi nast~pujqce zarzqdzenia: 

w sprawie ogloszenia wykaz6w nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzaw~ w drodze 


bezprzetargowej, 


w sprawie powierzenia pelnienia obowiqzk6w dyrektora Przedszkola Samorzqdowego Nr 4 w 


Makowie Mazowieckim, 


w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w drodze bezprzetargowej 


stanowiqcej mienie komunalne, 


w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Mak6w Mazowiecki na 2012 rok, 


w sprawie dokonania zmian plan6w finansowych i przekazania jednostkom budzetowym informacji 


o wprowadzonych zmianach, 


w sprawie ogloszenia konsultacji projektu "Program wsp61pracy Miasta Mak6w Mazowiecki 


z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust.3 ustawy 


o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2013 r." 


w sprawie okreslenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem 


lokali socjalnych, 


Ponadto miedzy innymi: 

13 sierpnia podpisalem umow~ z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze srodk6w 

budzetu paristwa zadania "Moje Boisko Orlik", 

w tym samym dniu uczestniczylem takze w posiedzeniu Zarzqdu Powiatowego OSP, 

15 sierpnia wziqlem udzial w miejskich uroczystosciach Swi~ta Wojska Polskiego, 

22 sierpnia uczestniczylem w Posiedzeniu Zarzqdu Mi~dzygminnego Zwiqzku Regionu 

Ciechanowskiego, 



w dniach 25 - 26 sierpnia Miasto Makow Mazowiecki wlqczylo si~ w organizacj~ V Ogolnopolskiego 

Wyscigu Kolarskiego Master6w i Mlodzieiy Kolarskiej "Spotkanie Pokoleri ", 

27 sierpnia spotkalem si~ z nauczycielkami z jednostek oswiatowo-wychowawczych prowadzonych 

przez Miasto Mak6w Mazowiecki, kt6re w tym roku pomyslnie zdaly egzamin na stopieri awansu 

zawodowego nauczyciela mianowanego. Podczas spotkania wr~czylem Paniom akty nadania stopnia 

zawodowego nauczyciela mianowanego, 

29 sierpnia zwolalem nadzwyczajnq Sesj~ Rady Miejskiej, podczas ktorej rozwaiano m.in. moiliwosc 

wyraienia zgody na wniesienie wklad6w i obj~cie udzial6w w Sp61ce JUMA z ograniczonq 

odpowiedzialnosciq z siedzibq w Makowie Mazowieckim, 

30 sierpnia uczestniczylem w uroczystym poiegnaniu, przechodzqcej na emerytur~ Pani Barbary 

Uliszewskiej - Dyrektora Przedszkola Samorzqdowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim, 

w tym dniu obejrzalem rowniei wyst~p Zespolu Szmaragdy, kt6ry zaprezentowal doiynkowy 

program artystyczny pt . " Uroki babiego lata" w Miejskim Domu Kultury , 

2 wrzesnia wziqlem udzial w Doiynkach Powiatu Makowskiego oraz Gminy i Parafii w Karniewie, 

3 wrzesnia wziqlem udzial w uroczystym rozpocz~ciu roku szkolnego w Zespole Szk61 nr 1, 

10 wrzesnia uczestniczylem w rozprawie administracyjnej prowadzonej przez Komisj~ Regulacyjnq do 

spraw Gmin Wyznaniowych Zydowskich w Warszawie, kt6ra odbyla si~ na wniosek Gmin 

Wyznaniowych Zydowskich, 

14 wrzesnia Miasto Makow Mazowiecki koordynowalo Miejskq Akcj~ Sprzqtania SWiata, w ktorej 

uczestniczyli uczniowie makowskich szk61 oraz harcerze, 

19 wrzesnia odbyla si~ komisja Konsultacyjno - Organizacyjna Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim, 

25 wrzesnia wziqlem udzial w uroczystym podpisaniu umowy pomi~dzy Marszalkiem WOjew6dztwa 

Mazowieckiego a Zarzqdem Mi~dzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego na dofinansowanie 

projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu 



ciecha nowskiego" z indykatywnego wykazu indywidualnych projekt6w kluczowych 

wsp6lfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

26 wrzesnia wzi~lem udzial w Samorz~dowym Kongresie Oswiaty w Warszawie, 

27 wrzesnia wsp61nie ze Starostwem Powiatowym w Makowie Mazowieckim oraz Zespolem Szk6l 

im. Zolnierzy Armii Krajowej zorganizowalismy III Memorialowy Bieg imienia Zolnierzy Armii 

Krajowej. Ulic~ Armii Krajowej pobieglo okolo 300 uczni6w ze szk6l gimnazjalnych oraz srednich. 

W tym dniu odbyla si~ r6wniez uroczystosc obchod6w dnia patrona i slubowanie uczni6w klas 

pierwszych Zespolu Szk6l im. Zolnierzy Armii Krajowej, 

3 paidziernika na zaproszenie Pana Starosty - Zbigniewa Deptuly bralem udzial w konferencji 

poswi~conej cwiczeniu obronnemu pod nazw~ "MAKOVIA 2012", 

w ostatnim tygodniu uczestniczylem w komisjach Rady Miejskiej poprzedzaj~cych dzisiejsz~ sesj~. 

W okresie miedzy Sesjami Radv Miejskiej rozstrzygnieto przetargi na: 


Utworzenie placu zabaw przy ZS Nr 1 w ramach Rz~dowego Programu - Radosna Szkola, 


Dostaw~ w~gla kamiennego dla Urz~du Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta Mak6w 

Mazowiecki, 

Przeprowadzenie zaj~c dodatkowych dla uczni6w szk6l wchodz~cych w sklad Zespolu Szk6l nr 1 w 

Makowie Mazowieckim oraz uczni6w szk6l wchodz~cych w sklad Zespolu Szk6l nr 2 w Makowie 

Mazowieckim, w ramach projektu Szkola R6wnych Szans Programy Rozwojowe Szk6l -IV, 

Dostaw~ artykul6w zywnosciowych dla szk6l i przedszkoli Miasta Mak6w Mazowiecki, 

Budow~ separatora do czyszczenia w6d opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji 

deszczowej do rzeki Orzyc w ulicy Grabowej w Makowie Mazowieckim, 

Przebudow~ przepustu w ulicy Dolnej w Makowie Mazowieckim. 



Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 lipca 2012 roku Rada Miejska przyj~la nast~pujilce uchwa/y: 

w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowiijcego 

mienie komunalne, 

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci, 

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnych umow dzierzawy na okres 3 lat, 

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomoSci potozonej w Makowie Mazowieckim, 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 

2012-2034, 

w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Mak6w Mazowiecki na 2012 rok, 

w sprawie zaciijgni~cia dlugoterminowych poiyczek na inwestycje pn. " Budowa separatora do 

czyszczenia w6d opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki "Orzye:' oraz 

inwestycji pn. " Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej . 

Wszystkie uchwaty zostaty zrealizowane. 

mgr Janus Jankowski 



Zal~cznik Nt .......k............... 

! /. do Protokoru Nr . ~f..\'L ......... 

UCHWALA NR .::f.!I! .A.~1.~9.1~. z ~f\!1\ .....0.L!Q ,.~!~.;.; ...... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia R~...~Q:.. 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Miasta MakOw Mazowieckix 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorZ~dzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z pMn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz uchwaly Rady Miejskiej w 
Makowie Mazowieckim Nr XLVIlI306/2010 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyst~pienia do 
zmiany Studium uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Mak6w 
Mazowiecki uchwala siy, co nastypuje: 

§1. 

Uchwala siy zmiany Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Mak6w Mazowiecki przyjytego uchwal~ Nr XXVU204/2001 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 151utego 2001r. , zwan~ w dalszej czysci uchwaly zmian~ Studium. 

§ 2. 

Zal~cznikami do uchwaly s~: 

1) projekt zmiany Studium, kt6rego integralnymi czysciami s~: 

a) tekst ujednolicony zmiany Studium - czysc I "Uwarunkowania zagospodarowania 
przestrzennego", stanowi~cy zal~cznik nr I; 

b) tekst ujednolicony zmiany Studium - czysc II "Kierunki zagospodarowania przestrzennego", 
stanowi,!cy zal,!cznik or 2; . 
c) rysunek "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego" w skali I: 1 0000, stanowi,!cy 
zal,!cznik or 3; 

d) rysunek "Infrastruktura techniczna" w skali 1 :10000, stanowi,!cy zal'!cznik or 4; 

e) rysunek "Kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1: 1 0 000, stanowi,!cy zal,!cznik 

nr 5; 

2) rozstrzygniycie Rady Miejskiej 0 sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
Studium w ramach procedury wylozenia do publicznego wgl,!du, nieuwzglydnionych lub 
uwzglydnionych czysciowo przez Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki, stanowi,!ce zal,!cznik 
or 6. 

§3. 

Wykonanie uchwaly powierza siy Burmistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

PrzewodniczllCY Rady Miejskiej 

mgr in:i:. Waldemar Zabielski 



UZASADNIENIE 


W dniu 30 czerwca 2010r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim podj"la uchwal" Nr 
XLVIII306/20 lOw sprawie przystflpienia do zrniany Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Mak6w Mazowiecki . 
Bezposrednim powodem Przystflpienia do opracowania zmiany Studium byly - prowadzone w na 
etapie sporzfjdzania miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego - analizy projelctowanych 
rozwi~ i koncepcji przestrzennych. Zar6wno w/w analizy, jak r6wniez postulaty i wnioski zglaszane 
przez mieszkanc6w oraz wlascicieli nieruchomosci polozonych na terenie Makowa Maz. (w tym takZe 
wnioski do plan6w miejscowych, skladane przed podj"ciem uchwaly 0 przyslljpieniu do zmiany 
Studium) pozwolily na okreslenie biezfjeych i przyszlych potrzeb oraz na ustalenie niezb"dnego zakresu 
zmian dotycZf!cych przeznaczenia i sposobu zagospodarowania obszar6w polozonych w granicach 
administracyjnych miasta. 
Poniewaz Studium przyj"te Uchwalfl Nr XXVV204/2001 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 151utego 2001r. opracowane zostalo w oparciu 0 nieobowiflzujqCqjuz ustaw" 
z dnia 7 lipca 1994r. 0 zagospodarowaniu przestrzennym nie zawieralo wszystkich element6w 
wymaganych przepisami art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennyrn (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.). Niezb"dne zatem bylo, w toku prac nad zmianfl 
mmeJszego dokumentu planistycznego obok aktualizacji podstawowych danych 
charakteryzujqcych miasto, w tyrn m.in. informacji 0 sytuacji demograficznej, danych spoleczno 
gospodarczych czy odnoszflcych si" do powilfzan komunikacyjnych lub infrastruktury technicznej 
uzupelnienie Studium 0 treSci wymagane aktualnie obowilfzujflcymi przepisami. 
Ponadto: 
I) z uwagi na brak dost"pu do kompletnych material6w przyj"tego uchwallf nr XXVI/204/2001 
Studium - wyrnienionych w I cz"sci tekstu zallfcZllik:6w graficmych: 

Zasoby i zagroZenia srodowiska przyrodniczego, 

Strulctura funkcjonalno - przestrzenna, 

Infrastrulctura technicma, 

Strulctura zabudowy mieszkaniowej i wartoSci kulturowe, 


zalqcznik graficzny do zrniany studium, przedstawiajflcy uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego, wykonany zostal od podstaw; 

2) wyrnienione w II cz"sci tekstu Studium przyj"tego uchwalfl nr XXVI/204/2001 zalfjezniki graficme: 


zalfjeZllik: nr 1 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

zalflcZllik: nr 2 - Infrastrulctura technicma, 
wykonane zostaly od podstaw; 

zalqcZllik: nr 3 - Wartosci srodowiska kulturowego w obszarze historycznego ukJadu urbanistycmo 

architelctonicmego i prawne formy jego ochrony, 


zalqcZllik: nr 4 - Zasady przeksztalceJ5. strulcturalnych w obszarze historycmego ukladu urbanistycmo 

- architelctonicznego, 

potraktowane zostaly jako material informacyjny przy opracowaniu zmiany Studium; 

3) rysunki stanowiqce czorsc opracowania tekstu " czorsci Studium przyj"tego uchwalfl nr 
XXVII204/2001 : 

Kierunkowy rozw6j zespolu osadniczego Makowa Mazowieckiego, 

Kierunkowa strulctura funkcjonalno - przestrzenna, 

nie zostaly uj"te w zmianie Studium ze wzglydu na ich dezaktualizacjy. Ponadto w przypadku rysunku 
Kierunkowa strulctura funkcjonalno - przestrzenna wyst"powal szereg rozbiemosci z zalqcznikiem nr 1 
do Studium przyj"tego uchwalq nr XXVII204/2001 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 



Procedura sporZlldzenia zrniany Studium zostala przeprowadzona zgodnie z przepisami art. 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 pJanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z p6tn. zrn.). W trakcie procedury pJanistycznej kolejno: 

zawiadomiono w miejscowej prasie i poprzez obwieszczenie 0 podjyciu uchwaly 0 

przyst1jpieniu do zmiany Studium oraz zawiadomiono - organy i instytucje wlasciwe do 
uzgadniania i opiniowania projektu Studium; 
opracowano projekt zrniany Studium z uwzglydnieniem zgloszonych do projektu wniosk6w 
oraz w oparciu 0 przepisy obowi1jZuj1jcej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6tn. zm.); 
uzyskano - w dniu 13.12.2011r. pozytywn1j opiniy Powiatowej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej w Makowie Mazowieckim; 
uzgodniono projekt Studium w zakresie zadail rz1jdowych, 0 kt6rych mowa wart. 48 us!. 1 
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Wojewod~ Mazowieckim - pismo 
znak: WIS-O.5150.2.2012.JP z dnia 09.01.2012r., nastypnie uzgodniono projekt w zakresie 
jego zgodnosci z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego z Zarz<}dem Wojew6dztwa Mazowieckiego - pismo znak: MBPRIOTO-ZPP
ES-4320-2/12 z dnia 16.01.2012r. Ponadto na tym etapie projekt zrniany Studium zostal 
przekazany do zaopiniowany wlasciwym organom i instytucjom; 
wylozono projekt zmiany Studium do publicznego wgl~du oraz wyznaczono w ogloszeniu 
termin dyskusji publicznej nad rozwi<}zaniami zastosowanymi w projekcie zmiany Studium 
oraz termin, w kt6rym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nie posiadaj~ce osobowosci 
prawnej mogly wnosic uwagi dotycZllce projektu zmiany Studium. 

Burmistrz Miasta Mak6w Mazowiecki, uznaj1jc zasadnosc przewaZaj<}cej cZysci zlozonych po 
wylozeniu uwag, postanowil je uwzglydnic, pozostale uwagi skierowal pod obrady Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim w celu rozstrzygniycia ich przez Rady. Nieuwzglydnione przez 
Burmistrza uwagi wraz z rozstrzygniyciem Rady stanowi1j zal<}cznik nr 6 do niniejszej uchwaly. 
Poniewaz dokonane w projekcie dokurnentu zmiany, wynikaj<}ce ze sposobu rozpatrzenia 
zgloszonych uwag, mozna okreSlic jako nieznaczne, ich wprowadzenie nie spowodowalo 
koniecznosci ponowienia procedury planistycznej . 

Studium uwarunkowail i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Makowa 
Mazowieckiego nie jest aktem prawa miejscowego, jest natomiast dokumentem okreslaj1jcym 
lokalne zasady w zakresie gospodarki przestrzennej. Zdefiniowane w zmianie Studiurn kierunki 
rozwoju traktowac naleZy, jako podstawowe dyspozycje koordynacyjne w zakresie prowadzonej 
przez miasto polityki przestrzennej, a przede wszystkim stanowic one byd<} zbi6r wytycznych dla 
sporz<}dzanych w przyszlosci miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego. 

Z:Al\TI;PCA IIUIl\IISl1(ZA 

I\J v-~. ~J r 
Grzf!go,ij Nap1orkotJ's-ki 

http:WIS-O.5150.2.2012.JP
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UCHWAlA Nr XXlll/142/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 04 pazdziernika 2012 roku 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego 
na lata 2012-2015 z perspektyw<t do 2018 roku 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 0 samorz<tdzie gminnym 
(Oz, U, z 2001 r" Nr 142, poz, 1591 z pMn, zm ,) oraz art, 18 us!. 1 w zwi<tzku z art , 14 i art, 17 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Oz, U, z 2008 r., Nr 25, poz, 150 z 
pMn, zm,), po zaci<t9ni~ciu opinii Zarz<tdu Powiatu w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w 
Makowie Mazowieckim uchwala, co nast~puje : 

§ 1. 

Uchwala si~ Program Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego na lata 2012·2015 z 
perspektyw<t do 2018 roku, stanowi<tcy zat<tcznik do uchwaty. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta, 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia, 

, . , :", ...,'""1...". 1-" 



UZASADNIENIE 

,Program Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego na lata 2012-2015 z perspektyw<t 
do 2018 r" (zwany dalej Programem) sporz<tdzony zostal zgodnie z obowi<tzuj<tcymi przepisami 
prawa, a w szczeg61nosci zgodnie z: Prawem ochrony srodowiska, ustaw<t 0 odpadach, ustaw<t 
Prawo wodne, ustaw<t 0 ochronie przyrody, ustaw<t 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustaw<t 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia/ywania na srodowisko. Nadto 
program ten zgodny jest z takimi dokumentami jak: 
- Dyrektywa Rady Komisji Europejskiej 97/11/EC z 3 marca 1997, wnosz<tca poprawki do 
Dyrektywy 85/337/EEC dotycz<tcej oceny wplywu na srodowisko niekt6rych projekt6w publicznych 
i prywatnych, 
- "Polityka ekologiczna Panstwa w latach 2009- 2012 z perspektyw<t do 2016 roku" 
- Polska 2025, dlugookresowa strategia trwalego i zr6wnowazonego rozwoju, 
- Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 (2010 r.), 
- Krajowy program oczyszczania sciek6w komunalnych. 

Program uwzgl~dnia r6wniez powiatowe i wojew6dzkie uwarunkowania wynikaj<tce z: 
- Strategii Rozwoju Wojew6dztwa Mazowieckiego do roku 2020, 
- Regionalnego Programu Operacyjnego dla wojew6dztwa mazowieckiego na lata 2007- 2013, 
- Programu Ochrony Srodowiska Wojew6dztwa Mazowieckiego na lata 2011- 2014 z perspektyw<t 
do 2018 r. 

GI6wnym celem Programu jest okreslenie polityki zrownowazonego rozwoju miasta , kt6ra 
ma bye realizacj<t polityki ekologicznej panstwa w skali gminy - "organ wykonawczy wojew6dztwa, 
powiatu, gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej panstwa, sporz<tdza odpowiednio 
wojew6dzkie, powiatowe, gminne programy ochrony srodowiska, uwzgl~dniaj<tc ( ... )" (pOS art.17). 
Program w pelni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, kt6rej gl6wne cele to : 
- zasada zr6wnowazonego rozwoju, 
- zasada r6wnego dost~pu do srodowiska postrzegana w kategoriach sprawiedliwosci 
mi~zypokoleniowej, mi~dzyregionalnej i mi~dzygrupowej oraz r6wnowazenia szans mi~dzy 

czlowiekiem i przyrodct, 
- zasada przezornosci, 
- zasada uspolecznienia i subsydiarnosci, 
- zasada prewencji, 
- zasada "zanieczyszczaj<tcy" placi , 
- zasada skutecznosci efektywnosci ekologicznej i ekonomicznej . 

Program ochrony srodowiska przedstawia aktualn<t sytuacj~ ekologiczn<t Makowa 
Mazowieckiego, uwzgl~dniaj<tc uwarunkowania zewn~trzne i wewn~trzne, w tym ekologiczne, 
przestrzenne, spoleczne i ekonomiczne uwarunkowania jego rozwoju. Program okresla 
priorytetowe dzialania ekologiczne oraz harmonogram zadan ekologicznych i koordynacj~ dzialan 
r6znych podmiot6w uczestnicz<tcych w realizacji polityki ekologicznej. 
GI6wne funkcje Programu to: 
- realizacja polityki ekologicznej panstwa w obszarze Miasta, 
- strategiczne zarz<tdzanie Miastem w zakresie ochrony srodowiska i gospodarki odpadami, 
- wdrazanie zasady zr6wnowazonego rozwoju, 

przekazanie informacji na temat zasob6w srodowiska przyrodniczego oraz stanu 
poszczeg61nych komponent6w srodowiska, 
- przedstawienie problem6w i zagrozen ekologicznych wraz z propozycj<t sposob6w ich 
rozwi<tzania w okreslonym czasie, 
- pomoc przy konstruowaniu budzetu Makowa Mazowieckiego, 
- organizacja systemu informacji 0 stanie srodowiska i dzialaniach zmierzaj<tcych do jego 
poprawy. 

Program obejmuje nast~puj<tce zagadnienia merytoryczne: ochron~ srodowiska 
przyrodniczego, gospodark~ lesnct, gospodark~ wodnct, ochron~ srodowiska przed 
zanieczyszczeniami, sprawy bezpieczenstwa ekologicznego, ksztaltowania swiadomosci 



ekologicznej, propagowania proekologicznych form dzialalnosci gospodarczej. 
Zgodnie z ustaw'l. Prawo ochrony srodowiska (art. 14 us!. 2) , polityk~ ekologiczn'l. 

przyjmuje si~ na cztery lata i przewiduje si~ w niej dzialania w perspektywie obejmuj'l.cej kolejne 
cztery lata. Obecnie obowi'l.zuje "Polityka ekologiczna Panstwa na lata 2009 - 2012 z 
uwzgl~dnieniem perspektyw na lata 2016" oraz "Program Ochrony Srodowiska Wojew6dztwa 
Mazowieckiego na lata 2011- 2014 z uwzgl~dnieniem perspektywy do 2018 r." Poniewaz 
realizacja "Programu Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego" rozpocznie si~ w roku 2012, 
st'l.d tez czas jego obowi'l.zywania wydluzono 0 rok w stosunku do Wojew6dzkiego Programu, 
natomiast perspektyw~ obowi'l.zywania ustalono do roku 2018 czyli tak jak w przypadku Programu 
Wojew6dzkiego. Program zawiera cele sredniookresowe, kierunki dzialan i dzialania na lata 
2012-2015 z perspektyw'l. do 2018 r. 

Ocena i weryfikacja realizacji zadan Programu dokonywana b~dzie zgodnie z wymogami 
ustawy POS co 4 lata od przyj~cia Programu, stwarzaj'l.c mozliwosci weryfikacji i aktualizacji 
Programu. 

Projekt "Programu Ochrony Srodowiska Makowa Mazowieckiego na lata 2012-2015 z 
perspektyw'l. do 2018 roku" wraz z prognoz'l. oddzia/ywania na srodowisko zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, zostal 
przez Burmistrza Miasta wylozony do publicznego wgl'l.du w dniach od 5 lipca 2012 r. do 27 lipca 
2012 r. Osoby zainteresowane mialy mozliwosc skladania uwag i wniosk6w do projektu Programu 
oraz prognozy. Na adres Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim nie wplyn~ly zadne uwagi i 
wnioski . 

Zgodnie z procedowaniem nad rzeczonymi dokumentami (Programem wraz z prognoz'l. 
oddzia/ywania na srodowisko) zosta/y one r6wniez zaopiniowane przez Panstwowego 
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Srodowiska w Warszawie. Natomiast Zarz'l.d Powiatu w Makowie Mazowieckim uchwal'l.z dnia 27 
lipca 2012 r. za numerem 171112 pozytywnie zaopiniowal projekt "Programu Ochrony Srodowiska 
Makowa Mazowieckiego na lata 2012-2015 z perspektyw'l. do 2018 roku" . 

Wobec powyzszego wnosz~ 0 podj~cie proponowanej uchwa/y. 

http:wgl'l.du
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UCHWALA NR XXIIIJ143/2012 z dnia .....9..4:.!9...~9..\il;.f. ... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 4 pazdziernika 2012 r. 

w sprawle wyrazenia zgody na zakup i objfcie udzial6w w sp6Jce prawa handJowego pod firm~ JUMA 
Sp6Jka z ograniczon~ odpowledziaJnosci~ 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pk!. 9 lit. "f' i "g" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z pOin. zm.), uchwala si~, co nast~puje : 

§ 1. 1. WyraZa si~ zgod~ na zakup od Sp6ldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wlasnosciowej "JUBILA TKA" 
z siedzib'l w Makowie Mazowieckim 200 (slownie dwieScie) udzialow w sp6Jce prawa handlowego pod 
fmn'l "JUMA" Sp. Z 0.0. z siedzib'l w Makowie Mazowieckim , 0 wartOSci nominalnej 500 zJ (slownie zlotych: 
pi~eset) kaidy, po cenie nie wyiszej niz wartose nomina Ina udzialow. 

2. Wyraia si~ zgod~ na objl'cie przez Miasto Mak6w Mazowiecki udzial6w, 0 ktorych mowa w ust. 1. 

§ 2. Zobowi'lzanie Miasta, z tytutu transakcji, 0 kt6rej mowa w § lust. 1 nie moze bye wyisze jak 100.000,00 
zl (slownie zlotych: sto tysil'cy 00/100) i zostanie pokryte ze sprzedazy mienia komunalnego w 2012 roku. 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Mias!a. 

§ 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjl'Cia. 

Przewodnicz'lcy Rady 
Miejskiej 

To !jri.~ki wald~ki·697 
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Uzasadnienie
• 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsp61noty samorz~dowej naleZy do zadan wiasnych gminy. Do zadan tych 
zalicza si~ mi~dzy innymi zaopatrzenie w energi~ elektryczn~ i ciepln~ oraz gaz. W celu wykonywania zadan 
wlasnych gmina moze tworzyc jednostki organizacyjne, a taue zawierac umowy z innymi podmiotami. 
Zgodnie z art. 2 ustawy 0 gospodarce komunalnej jednostki samorz~du terytorialnego gospodark~ 

komunaln~ (klara jesl zdejiniowana przez art. Just. 2: "gospodarka komurlaina obejmuje w szczeg6lrlosci 
zadania °charakterze uiy tecznosci publiczne). kt6rych celem jest bieiqce i nieprzerwane zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze swiadczenia uslug powszechnie dost~pnych '), mog~ prowadzi6 
w fonnach: zakladu budzetowego lub sp61ek prawa hal1dlowego. Miasto Mak6w Mazowiecki oraz Sp6idzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa JUBILATKA w Makowie Mazowieckim 13 czerwca 2006 r. 
powolaly sp61k~ prawa hand lowe go pod firm~ JUMA Sp. z 0.0., kt6rej podstawowym celem jest realizacja 
zadania wiasnego gminy - prowadzenie dzialalnosci cieplowniczej. Kapital zakladowy sp6iki wynosi 
1.200.000,00 zi i dzieli si~ na 2.400 udziai6w. Obecnie wsp6lnicy posiadaj~ nast~puj'lce udzialy: Miasto 
Mak6w Mazowiecki - 2200 udzial6w; SM L-W JUBILATKA - 200 udzial6w. Miasto w wyniku transakcji 
kupna od SM L-W JlJBILA TKA 200 udzial6w po wartosci nie wyi:szej jak wartosc nomina Ina (zgodnie 
z umow'l sp61ki wartosc I udzialu wynosi 500,00zl; udzialy s~ r6wne i niepodzielne; wsp61nik moze miee 
wi~cej nii: I udzial), zwi~kszy sw6j udzial w kapitale zakladowym z 1.l00.000,00zl do 1.200.000,00 zi i stanie 
si~ 100% udzialowcem Sp6lki. W zwil(Zku z tym podj~cie uchwaly jest w pelni uzasadnione. 

ll UR ISTRZ MIASTA 

mgr J IWSZ Jalth wski 



Zal~cznik Nr ......1................ 
do Protokolu Nr ... ~.\.'.\......... 

UCHWALA NR XXIlIl144/2012 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia ...... 9..y...~r?.?!?..'.~ ~.;. 

z doia 4 pazdziemika 2012 r. 

w sprawie wyraienia zgody na sprzedaz w drodze bezprzetargowej nieruchomosci stanowi'lcej mienie 
komunalne 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym (Dz.U. z 200 I r,. 
Nr 142, poz. 1591 z potn. zm.) art. 13 us!. 1 i art. 37 us!. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poto. zm.) uchwala si~, co oast~puj e: 

§ 1. Wyrn:i.a si~ zgod~ na sprzedaz w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomosci poiozonej 
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Wladyslawa Broniewskiego oznaczonej w ewidencji grunt6w Nr 543110 

m2o pow. 189 do poprawienia warunk6w zagospoctarowania nieruchomoSci przyJeglej oznaczonej Nr 59211 
o pow. 1002 m2 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Bunnistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia . 

Przewodniczltcy Rady 
Miejskiej 

W"~' 
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Uzasadnienie 

Pani Ewelina Bryl wystqpila z wnioskiem do Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowiecki 0 sprzedaz dzialki 
m2Nr 54311 0 0 pow. 189 polozonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Wladyslawa Broniewskiego 

stanowiltcej wlasnose Miasta Mak6w Mazowiecki. Zgodnie z art. 37 us!. 2 pk!. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p6Zn. zm.) w/w nieruchomose moze 
bye sprzedana w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunk6w zagospodarowania nieruchomosci 
przyleglej po uprzednim podj~ciu przez Rad~ Miejsklt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz. Wobec 
powyzszego podj~cie uchwaly jest w pelni uzasadnione. 

rJ UI{MIST J Z MlASTA 



ZallIcznik Nr .... '" ..~ ............. . 

do Protokolu Nt .~c:~~........... 
UCHWALA NR XXIIII145/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
& dnla " ...9.~;.\g.,,£S\i\.;., ... 

Z dnia 4 patdziernika 2012 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomosci 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'l,dzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 
142 poz., 1591 z potn. zm.) i art. 68 ust. I pkt 7, Ust. Ib ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 
nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 Z p6tn . zm.) uchwala si~, co nast~puje: 

§ 1. Wyra:i:a si~ zgod~ na udzielenie bonifikaty w wysokosci 90 % ceny nieruchomosci ustalonej zgodnie 
z art. 67 Ust. 3 ustawy 0 gospodarce nieruchomosciami w przypadku sprzedaiy lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem we wspolwlasnosci cZ~Sci wspolnych budynku i urz'l,dzen , nie sluZ'l,cych wyl'l,cznie do uiytku 
wlascicieli lokali i sprzedaz'l, lub oddaniem we wspoluZytkowaoie wieczyste takiego samego udzialu w gruocie 
niezb,dnego do racjonalnego korzystania z lokalu wymienionego w zal'l,czniku do uchwaly. 

§ 2. Bonifikaty, 0 kt6rej mowa w § I udziela si, pod warunkiem, ii. najemca nie zalega z naleznosciami z tytulu 
czynszu oraz oplat niezalei.nych z tytulu najmu lokalu . 

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si~ Bunnistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj"cia. 

PrzewodnicZ'l,cy Rady 

J\ PI AWN \ 
Miejskiej 

Id: 8664687E·BI38-43FF·A2DB·C92A4870COEB. Podpisany Strona I 



Zat~cznik do Uchwaly Nr XXlIIII45/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 paidziemika 2012 r. 

I) lokal mieszkalny Nr 1 0 pow. 54,50 m2 p%lony w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza 27 B 
wraz ze sprzedaz~ ulamkowej cz~sci gruntu stanowi4.cego dzialk~ Nr 1095/6 0 pow. 980 m2 na rzecz 
naJemcy. 

Id: 8664687E-B 13843FF-A2DB-C92A4870COEB . Podpisany Strona I 
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Uzasadnienie 

W zwi1jZku z uchwal~ Nr XXXIXl248/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia I paidziemika 
2009 r. w sprawie wyraZenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego stanowi~cego 

mienie komunalne dopuszczalne jest zastosowanie bonifikaty przy sprzedaty lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 
68 ust. 1 pkt 7 ustawy 0 gospodarce nieruchomoSciami. Przy sprzedaty nieruchomosci na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego wartose nieruchomosci usta lona jest zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy 0 gospodarce 
nieruchomosciami w oparciu 0 przepisy rozporz~dzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych zasad 
wyceny nieruchomosci oraz zasad i trybu sporz~dzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca maj~tkowy 
dokonal w miesi~cu lipcu 2012 r. wyceny nieruchomosci b,d~cej przedmiotem post,powania na kwot, 
116.219,00 zl. Bior~c pod uwag, wprowadzone rozwi~zania dla najemcow lokali mieszkalnych proponuje si, 
udzielenie bonifikaty w wysokosci 90% ceny nieruchomosci przy sprzedaty lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem we wspolwlasnosci cz,sci wspolnych budynku i urz~dzen, nie slu4cych wyl~cznie do uZytku 
wlascicieli lokali i sprzedaUl lub oddaniem we wsp6/uZytkowanie wieczyste takiego samego udzialu w gruncie 
niezb,dnego do facjonalnego korzystania z lokalu. Proponuje si<; rowniez by cena lokalu ustalona zgodnie z § I 
tej uchwaly mogla bye na wniosek nabywcy fozlozona l1a faty l1a czas nie dluzszy nii: Slat, a pierwsza rata 
w wysokoSci 50 % ceny winna bye wplacona przed zawarciem umowy przenosz~cej wlasnose. 

3URM IST 

mg rJalul.s 
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Zal~cznik Nr .....,st............... 

do Protokolu Nr .. :':'.~.~I.~........
UCHWALA NR XX1l1l14612012 

. Ou . ,0. .9-0Q.,RADY MIEJSKlEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia .................................. 


z dnia 4 patdziemika 2012 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2012-2034 

Na podstawie art. 226. art . 227. art. 228. art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Oz. U. Nr 157. poz. 1240 z pMn. zm.) w zwi1(zku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. Przepisy wprowactzaj1(ce ustaw~ 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 157. poz. 1241 z potn. zm.) oraz art. art. 
169-171 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. 0 finansach publicznych (Oz. U. Nr 249. poz. 2104 zpozn. zm.) 
w zwillZku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzajllce ustaw~ 0 flllansach 
publicznych. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala. co nast~puje : 

§ 1. W uchwale Nr XIV/94/20 11 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2011 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2012-2034: 

1) zalllcznik Nr 1 zast~puje si~ za1llcznikiem Nr 1 do niniej szej uchwaly. 

2) za1llcznik Nr 2 zast~puje si~ za1llcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 


§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi Miasta. 


§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 

PrzewodnicZ1\CY Rady 

Miejskiej 


W,Id.j:;6L 

HAD 
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Uzasadnienie 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Makow Mazowiecki na lata 2012-2034 wprowadza si<; 
nast<;puj'l.ce zmiany: 

- zwi<;kszenie dochodow biez'l.cych 0 kwot<; 361.215,00 zl; 

- zwi<;kszenie wydatkow biez'l.cych 0 kwot<; 507.345,00 zl; 

- zwi<;kszenie wydatkow maj<ttkowych 0 kwot<; 120.500,00 zl; 

- zwi<;kszenie zaangazowania wolnych srodkow 0 kwot<; 166.630,00 zl; 

- zmniejszenie kwoty dlugu 0 kwot<; 28.350 zl z tytulu umorzenia dw6ch poiyczek z WFOSiGW. 

Ponadto w przedsi<;wzi<;ciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono dwa projekty 
dotycZ'lce opracowania dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej realizowane w latach 2012 - 2013. L'l.czne 
naklady finansowe wynosz'l.60.000 zl, w tym w roku 2012 - 15.000 zl, i w roku 2013 - 45.000 zl. 

s]{,,,~, l dAolA 

m~Jt.'i(lI/.'Ski 

http:nast<;puj'l.ce


ZaJ&cznik Nr ...... 19............... 

do Protokolu Nr ...~.'!! .........


UCHWALA NR XXIIIJ147/2012 
z dnia ...... 9..~..'.9;.:3·.~IP..y. ; ..RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 4 paidziemika 2012 r. 


w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta Mak6w Mazowiecki na 2012 rok 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzl\.dzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 
142, poz.IS91 zpMn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 2 14, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 fUlansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwnla, co nast~puje: 

§ 1. Dokonuje si, zmian w budi:ecie Miasta Mak6w Mazowiecki na 2012 r. zgodnie z zal'lcznikiem Nr I i 2. 

§ 2. Budzet Miasta po zmianach okrdlonych w § I wynosi: 

I) Dochody w ll\.cznej kwocie 27.473.649.47 zl, z tego: 

a) biez'lce w kwocie 25.792.939,47 zl, 

b) majl\.tkowe w kwocie 1.680.7 10,00 zl. 

2) Wydatki w Il\.cznej kwocie 27.591.222.47 zl z tego : 

a) biezl\.ce w kwocie 24.564.237,47 zl, 

b) majl\.tkowe w kwocie 3.026.985,00 zl. 

§ 3. Dokonuje si, zmian dochod6w i wydatk6w zwil\.Z3nych z realizacj'l zadan z zakresu administracji rzl\.dowej 
i innych zadan zlecooych miastu odr,bnymi uchwalami, zgodnie z zall\.cznikiem Nr la i 2a. 

§ 4. I. R6znica mi,dzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt budi:etu miasta w wysokosci 117.573,00 zl, 
kt6ry zostanie sfinansowany przychodami pochodzl\.cymi z wolnych srodk6w z lat ubieglych. 

2. Ustala si, przychody budzetu w kwocie 1.896.167,00 zl, oraz rozchody budi:etu w kwocie 1.778.594,00 zl, 
zgodnie z zal'lcznikiem N r 3. 

§ 5. Dokonuje si, zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2012 rok, kt6re po zmianach wynOsZl\. 3.026.985,00 
zl, zgodnie z zall\.cznikiem Nr 4. 

§ 6. Wykooanie uchwaly powierza si, Burmistrzowi Miasta. 


§ 7. I. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj,cia i obowil\.zuje w roku budi:etowym 2012. 


2. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz,dowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Przewodn icZl\.cy Rady 
Miejskiej 

W'ldiif!!!,.~ 
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Zal<\.cznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXIlV147/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 paidziernika 2012 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODOW BunZETU MlASTA MAKOW MAZOWIECKI NA 2012 r, 

Q 


Dzial Rozdzial 
Paragrar Trdt Przed zmlanll Zm.1ana Po zmlanle 

700 Gospodarka mieszkaniowa Z ZOO 800,00 155481,00 Z 356 Z81,00 

70005 Gospodarka grunlami i nieruchomosciami I 498000,00 145481,00 164348 1,00 

0580 
Grzywny i inne kary pieni~i:ne od os6b prawn ych i innych 
jcdnostek organ izacyjnych 0,00 12481 ,00 12481,00 

0750 

Oochody z najmu j dziedawy skJadnik6w maj1llkowych Skarbu 
Pailslw3 ,jednostek samorntdu lerylorialnego tub innych jednostek 
zaliczonych do sektora finan s6w publiczoych oraz irU1 ych umow 
o podobnym charakterze 

521000,00 11 0 000,00 631000,00 

0830 WpJywy z ustug 50000,00 23000,00 73000,00 

70095 Pozostala dziaialnoSC 702800,00 10 000,00 712800,00 

0750 

Oochody z najmu i dzieriawy skJ adnikow majqtkowych Skarbu 
Panslwa, jednostek samorz<:Ldu Icrytoriainego lub inn ych je<inostek 
zali czanych do sektora. finans6w pub] iczoych oraz irUlych um6w 
o podobnym charnkterze 

376000,00 42000,00 418000,00 

0830 W~wyz ustug 304000,00 ·32000,00 272 000,00 

710 Dzialalnojc uslugowa 20000,00 JS 000,00 35000,00 

71035 Cmenlane 20000,00 15000,00 35000,00 

2020 
Dotacje cdowe otrzymane z budZetu panstwa oa zadania biezl\ce 
realizowane przez gmint{ na podslawie porozumi en z organami 
administracji rutdowej 

20000,00 15000,00 35 000,00 

750 Admini!ltracja publirzna 131396,00 3300,00 134696,00 

75023 Urz~dy gm in (miast i miast oa prawach powi atu) 28841 ,00 3300,00 32141 ,00 

0970 Wptywy z roroych doehod6w 26 Z81,00 3300,00 29 581,00 

756 
Dochody od o56b prawnych, od o50b ftzycznych i od inoych 
jcdnostek nieposiadajltrych osobowojci prawnej oraz wydatki 
zwi~zane z ich poborem 

11 355465,00 4Z863,00 11 3983Z8,00 

75601 Wplywy z podalku dochodowego ad os6b fi zycznych 0,00 7 863,00 7863,00 

0350 
Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, optacany 
w formie karty podatkowej 0,00 7200,00 7200,00 

09 10 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i opla! 0,00 663,00 663,00 

75618 
Wptywy z innych oplat sta nowil\cych dochody jednostek 
samol'Zlld u terytoriaLncgo na podstawic ustaw 583000,00 25000,00 608 000,00 

0490 
Wptywy z innych lokalnyeh opla! pobieranych przez jednoslki 
samorotdu terytorialnego na podsl3 wie odr~bnych USlaw 65000,00 25000,00 90 000,00 

7562 1 Udzia ty gro in w podatkach stanowi !\cych doctl6d budi:eru pansrwa 6048683,00 10000,00 6058 683,00 

0020 Podatek dochodowy od osob prawnych 150000,00 10 000,00 160000,00 

852 Pornoc spoleczna 3909744,00 9471,00 3919 Zl5,00 

ld: EE663939,D2F8-41BB·A94D·9DFD250D7972. Podpisany StTona I 



85213 

SkJadki na ubezpieczenie zdrowome optacane za osoby pobierajace 
niek16re swiadcz.enia z pomocy spoleczoej, niekt6re swiadczcnia 
rodzinne oraz za osoby uczestn icz.qee w zaj~ciach w centrum 
inteeroc 'i sDolecznei, 

37000,00 5300,00 42300,00 

2030 
Dotacje ce lowe otrzymane z budZeru panstwa na rea1izacj~ 
wlasnych zadan biei<tcych smin (zwi&,zk 6w gmin) 28600,00 5300,00 3J 900,00 

852 16 ZasiJki stale 386700,00 37 1,00 38707 1,00 

0970 Wptywy z r6tnych doehod6w 0,00 371,00 37 1,00 

85295 Pozostala dziotalnosc 202 000,00 3800,00 205800,00 

2010 
Dotacje celowe Qlrzymane z budi:etu panstwa na realizacj~ zadan 
bie.i.<tcych z z.akresu administracji fZltdOwej oraz innych z.a. dan 
zleconych gminie (zwi¢om gmin) ustawami 

19000,00 3800,00 22800,00 

Razem: 27247 534,47 226 115,00 27473649,47 
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Zal~cznik Nr l a do Uchwaly Nr XXIIV1 47/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 paidziemika 20 12 r. 

ZESTA WIENIE ZMIAN OOCHODOW ZWlf\ZANYCH Z REALIZACJf\ ZAOAN' Z ZAKRESU 

AOMINISTRACJI RZf\DOWEJ I INNYCH ZAOAN' ZLECONYCH MIASTU OORF;BNYMI 


UCHWALAMI NA 2012 r. 


Drial Ro:uhia) Paragraf 
Trdc Pned zmia n't Zmiana Po zmianie 

852 PonlOC spoleczna 2933460,00 3800,00 2937260,00 

85295 Pozoslala dzial a l no~c 19000,00 3800,00 22800.00 

20 10 
Dotacje celQwe otrzymnne z budZetu panstwa na realizacj~ zadan 
bic7.<tcych z zakresu udministracj i rutdowej oraz innych zadan 
zlecon,ych gminie (zwi~zkom gmin) ustawami 

19000,00 ) 800,00 22800,00

C-

Rarem: 1 3 031 755,97 1 3 800,00 1 3 035 555,97 1 
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Zalltcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XXllIl14712012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 paidziemika 2012 r. 

ZESTA WIENIE ZMlAN WYDATKOW BunZETU MlAST A MAKOW MAZOWIECKI NA 2012 r. 

Dzial Rozdzial Paragrar 
TrHC Przed zmianlt Zmiana Po zmianie 

400 Wytwan.anie i zaopatrywaDie w energi~ elektrycznq, g31. i wodl( 0,00 177 883,00 177883,00 

40001 Dostarczanie ci cpla 0,00 177 883.00 177883,00 

4530 Podalek ad towar6w i ustug (VAT). 0,00 77 883,00 77 883,00 

Wydalki DB zakup i objt(cie akcji, wniesienje wklad6w do sp61ek prawa 
6010 baodJowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych bank6w 0,00 100 000,00 100000.00 

C 
700 

panstwowych i innych instytucji fUlansowych 

Gospodarka mleszkaniowa 1971 500,00 68705,00 2040205,00 

70005 Gospodarka gruntarui i ni eruchomosciami 71 500,00 68705,00 140205,00 

4300 Zakup ustug pozoslalych 28000,00 10000,00 38000,00 

4590 Kary i odszkodowania wyplacane Da rzecz osob fizycwych 0,00 53205,00 53205,00 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzelowych 41 500,00 5500.00 47000,00 

70095 POlostala dzi ala lnosc I 900000,00 0,00 I 900 000,00 

4260 Zakup eoeegii 194000,00 68000,00 262000,00 

4270 Zakup ustug remontowych 172 000,00 10000,00 182000,00 

4300 Zakup uslug pOloslarych 418000,00 - 68 000,00 350000,00 

4400 
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomicszczenia 
garatowe 280000,00 - 10000,00 270000,00 

710 Dzialalno~c uSIUgow3 75000,00 5000,00 80000,00 

71014 Opracowania geodczyjne i kattograficzne 10 000,00 - 10000,00 0,00 

4300 Zakup uslug pozostalych 10000,00 - 10000,00 0,00 

71035 Cmentarze 20000,00 15000,00 35000,00 

4300 Zakup uslug pozos laJych 20000,00 15000,00 35000,00 

750 Administracja publiczna 2959542,00 7000,00 2966542,00 

75075 Promocja jednostek samofZ.<1.d u leryto rialncgo 93449,00 7000,00 100449,00 

4210 Zakup material6w i wyposai:enia 17500,00 2000,00 19500,00 

4300 Zakup uslug pozostatych 73949,00 5000,00 78949,00 

751 
U~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej , kontroll i ochrony 
prawa oraz slfdownictwa 1692,00 0,00 1692,00 

75101 
Urzl2dy naczelnych organ6w wJadzy panslwowej, kOiltrol i i ocbrony 

, prawa I 692,00 0,00 1692,00 

4110 SkJadki na ubezpieczenia spoleezne 217,00 25,00 242,00 
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4120 SkJadki 08 FUDdusz Pracy 35,00 ·1,00 34,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe I 440,00 ·24,00 1416,00 

754 Bezpiecze(l5two pubJiczne i ochrona przeciwpoiarowa 71800,00 0,00 71800,00 

75414 Obrone cywi ln a I 200,00 0,00 1200.00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 I 101 ,00 I 101 ,00 

4300 Zakup ustug pozostatyeh I 101,00 . I 101,00 0,00 

801 O~wiltht i wychowaoie II 502613,50 113057,00 11615670,50 

80101 Szkoty poosfawowe 4669 160,00 58 465,00 4727625,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowni.kow 3004 800,00 43440,00 3048240,00 

4110 SkJadk i n8 ubezpieczenia spoleczne 546694.00 7460,00 554 154,00 

4120 Skladki n8 Fundusz Praey 71 100,00 I 065 ,00 72 165,00 

4210 Zakup materialow i wyposaienia 152760,00 6500,00 159260.00 

80 104 Prz.edszkola 2684379,00 29352,00 2 7!l731 ,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w I 576625,00 26892,00 1603 5 17,00 

4110 SkJadki na ubezpieczenia spoleczne 285458,00 2 150,00 287608,00 

4120 SkJadki ns fundusl Praey 33 560.00 310,00 ]] 870,00 

80 110 Gimnazja 2648018,00 31 340,00 2679 358,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w I 790 260,00 26200,00 I 81 6 460,00 

4110 SkJadki na ubezpieczenia spoteczne 3274]],00 4500,00 331933,00 

4120 SkJadki na Fundusz Prac), 43 730,00 640,00 44 370,00 

80113 Dowozenie uczni6w do szk61 68650,00 ·6 100,00 62550,00 

4300 Zalrup usrug pozostatych 68 650,00 ·6 100,00 62550,00 

852 Pomoc spoleczno 5 128447,00 41098,50 5169545,50 

852 13 

SkJadki na ubezpicczenie zdrowotne optaca ne za osoby pobierajace 
niek t6re swiadcze nia z pomocy spolecznej, niekt6rt swiadczen.ia 
rodzinne oraz za osoby uezestnicZ<\ce w zaj~iach w centrum inlcgracji 
sooleczne" . 

43800,00 5300,00 49100,00 

41J0 SkJadki na ubezpieczenie z<irowolne 43800,00 5300,00 49100,00 

85214 
Zasilk i i pomoc w naturze oraz skladk i na ubezpieczenj~ emerytalne 
i renlowe 

165000,00 . 1,50 164 998,50 

3119 Swiadczenia spoleczne I I 058,00 . 1,50 II 056,50 

85215 Dodatki mieszkaniowe 528629,00 32000,00 560629,00 

3110 Swiadczenia spoJeczne 528629,00 32 000,00 560 629,00 

85295 Pozostala dzia iainosc 252000,00 3800,00 255800,00 

3110 Swiadezenia spoleczne 252000,00 3800,00 255800,00 

853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej 94 242,00 1,50 94 243,50 

85395 P020sLaia dzialalnosc 94242,00 1,50 94 243,50 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 21801,24 ·0,34 21 800,90 

4019 Wynagrodzenia osobowe pC1lcownik6w 1 153,82 0,34 I 154,16 
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4117 SkJadk i oa ubezpieczenia spotecUle 3806,52 -0,06 3806,46 

411 9 Skladki oa ubezpieczenia spoleczne 20 1,46 0,06 201,52 

4127 SkJadk i oa FWldusz Pracy 473.12 - 0,0 1 473, 11 

4 129 SkJadki oa Fundusz Pracy 25,04 0,01 25,05 

4217 Zakup material6w i wyposazenia I 947,72 1,39 1 949,1 1 

4219 Zakup material6w i wyposaieni a 103,08 0, 11 103,19 

4307 Zakup uslug pozostatych 52073,22 - 0,03 52073, 19 

4309 Zaku p usrug pozosta rych 2756,78 0,03 2756,81 

900 Cospodarka komunalna i ochrona jrodowiska 1 749 366,00 75000,00 1 824 366,00 

90004 Ulrzyman ie zicleni w miaslach i gminach 53 000,00 3000,00 56000,00 

4210 Zakup materialow i wyposazenia 8000,00 3000,00 II 000,00 

900 15 Oswietlenie ulie, pJacow i dr6g 309000.00 70000,00 379000,00 

4260 Zakup energi i 205000,00 70000,00 275000,00 

90019 
Wptywy i wydatki zwi'l.zane z gromadzeniem ~ rod.k6w Z opta\ j kar za 
kot2ystanie ze §rodowiska 338539,00 2000,00 340 539,00 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 2000,00 8200,00 

4300 Zakup uslug pozostatych 240339,00 -1 5000,00 225339,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budi.etowyeh 35000,00 15000,00 50000,00 

926 Kultura rtzyczna 1 301 572,00 5000,00 1306572,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fi zycZIlej 233572,00 5000,00 238572,00 

42 10 Zalrup mnteriaJ6w i wyposaienia 16800,00 5000.00 21 800,00 

Q 


Razem: 27098477,47 492 745,00 27591222,47 
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Zal<tcznik Nr 2a do Uchwaly Nr XXIIIIl 47/20 1 2 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 paidziemika 2012 r. 

ZESTAWlENIE ZMIAN WYDATKOW ZWIJ\ZANYCH Z REALlZACJJ\ ZADAN Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZJ\DOWEJ I lNNYCH ZADAN ZLECONYCH MIA STU ODRF;BNYMI 


UCHW ALAMI NA 2012 r. 


• 


Dzial Rozdzial Paragraf 
Trdc przed zmiaDlI Zmian3 Po zmianie 

751 
Urz~dy narzelnych orgsoow wladxy pa nstwowej . konlroli i oc-hrony 
prawa oraz slldownictwa 

1692,00 0,00 1 692,00 

75101 Urz¢y naczelnych organ6w wladzy panstwowej, konlroli j ochrony prawa 1692.00 0.00 1 692.00 

4110 Skladki na ubezpieczenia spotec2ne 2 17,00 25,00 242,00 

4120 SkJadki na FunduS2 Pracy 35,00 • 1,00 34,00 

4170 Wynagrodzenia bewsobowe 1440,00 .24,00 141 6,00 

754 Bezplecunstwo publkzne I ochrona przet'iwpoiarowu 1 200,00 0,00 1200,00 

754 14 Obrona cywilna 1 200,00 0,00 I 200,00 

41 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 I 101.00 1 10 1,00 

4300 Zakup uslug pozostatych I 101 ,00 • I 101,00 0,00 

852 Pomor spoleczna 2933460,00 3800,00 2937260,00 

85295 Pozos/ala dzia!alno~t 19000,00 3800,00 22800,00 

3 110 SWiadczenia spolecznc 19000.00 3800,00 22 800,00 

Razem: [ 3031 755,97 1 3800,00 13035 555,97 [ 
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Zalqcznik Nr 3 do Uchwaiy Nr XXIIV147/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 pazdziemika 2012 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2012 r. 

w zlotych 

KlasyfikacjaLp. Trese Kwota
§ 

, ,I • 

Przychody ogolem: 1 896 167,00 

1 Walne srodki, a kt6rych mawa wart. 217 us1.2 pkt 6 ustawy 968167,00 950 

Przychady z zac i'l1lni~tych pai:yczek i kredyt6w na rynku
2 952 928000,00krajawym 

Rozchody ogolem: 1 778 594,00 

Splaty atrzymanych krajowych poi:yczek i kredytowI I 778594,00 992 
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Zal:tcznik Nr 4 do Uchwaly Nr XXIIUI47/Z0lZ 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 4 pazdziemika ZO 12 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r , 

Dziat Rozdziat 

150 

15011 

4Il0 

40001 

600 

60016 

700 

70005 

70095 

750 

§ Trese 
Przed 

Zmiana Pozmlanie
zmian" 

przetw6rstwo przemystowe 12255,00 O,O~ 12255,00 

Rozw6J przedsi~biQrczosci 12255,OC 0,00 12255,00 

Dotacje celowe przekazam:: do samof'Zqdl. woj ew6dztwf ns inwestycje 
6639 i zakupy inwestycyjm: realizowam na podstawiE porozumie( (um6w) 12255,00 0,00 12255,00 

mi~dz) jednostkam samol2~dc terytoria lnego 
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnosc wojew6dztwc 
mazowieckiego przez budowanie spo/eczer'lstwi: inforrnacyjnegc i 

12255,00 O,OC 12255,00gospodark oparteJ ns wiedzy poprzez stworzenie zinlegrowanyct baz 
wiedzy0 Mazowszu 

!OOChOdy wlasne jst 12255,00 0,00 12255,00 

Wytwarzanie I zaopatrywanie w energi~ elektryczn,\. gaz i wodQ 0,00 100000,00 100000,OC 

Dostarczanie ciepla 0,00 100000,OC 100000,OC 

Wydalki na zakup i obj~cie akcji. wnie sieniewktad6'A do sp6rek prawa 
6010 handlowegc oraz na uzupelnieniE funduszy slatulowyct ba nkO'll 0,00 100000,DC 100000,00 

panstwowyct i innych instytucji finansO'NYch 

~akuP i obj~ie udzialOYl w spotce MJUMA" Sp. z 0.0 . 0,00 100 000, DC tOOOOO,OC 

IDOChOd~ wlasne jst 0,00 100000,00 100000,00 

~ransport i l<t.cznosc 59500,00 0,00 59 500,O~ 

Drogi publiczne gmin ne 59500,OC 0,00 59500,00 

6050 Wydatki inweStycyjnEjednosle~ budzelowych 40000,00 0,00 40000,00 

OpracowaniE dokumentacj na przebudow~ ulicy Grabowej 40000,00 O,OC 40000,00 

IDOChOd~ wlasne jst 40000,00 0 ,00 40000,00 

6060 Wydatki na zakup) inwestycyjne j ednos te~ budtetowych 19500,00 0,00 19500,00 

Zakup oprogramowani;: ''RoadMan~ z ewidencji: drOg 19500,00 0,00 19500,DC 

IOOChOd) wlasne jst 19500,00 0,00 19500,OC 

Gospodarka mieszkaniowa 831 500,00 5500,0 837000.00 

Gospodark;:: gruntami i nieruchomosciami 41500,00 5500,DC 47 000, DC 

6050 Wydatki inwestycyj ne jednosteit budzetowych 41 500,00 ,41500,0 0,00 

Zakup dzialkl nr 17/32 przy ulicy Wiosennej 41 500,0 - 41 500,00 0,00 

iDOChOd) wlasne jsl 4 t 500,0 -41500,00 0,00 

6060 Wydatki na zakup) inwestycyjn ejednoste~ budzetowych 0,00 47000,DC 47 000, DC 

Zakup dzialki 694/1 przy ulicy Kopernika 0,00 5500,OC 5500,OC 

IOOChod) wlasne jsl 0,00 5500,0 5500,00 

Zakup dzialkl nr 17/32 przy ulicy Wiosennej 0,00 41 500,0 41 500,DC 

iOOChOd) wlasne jst 0,00 41500,00 41 500,DC 

Pozostal€ dzialalno$t 790 000,00 0 ,00 790000 ,OC 

6050 Wydalki inwestycyjne jednostelt budzetowych 790000,00 0,00 790000,00 

Rozbi6rka i bud owa budynku mieszkalnegc przy ul. Mickiewicza 27 . 
790000,00 0,00 790 OOO,OCetap II 

IOOChOd) wlasne jS! 790000,00 0,00 790 000,DC 

AdministracJa publiczna 17 140,00 0,00 17140,00 
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75023 Urz~~ gmin (mias! i mias! na prawach powialu) 7300,OC 0,00 7300,00 

6060 Wydatki ns zakupy inwestycyjm: jednoste~ budzetowych 7300,00 0,00 7300,00 

Zakup klimatyzalorc do serwerowni 7300,OC 0,00 7300,0< 

Dochod~ w/asne jst 7300,00 0,00 7300,0< 

75095 Pozostalf dzialelnost 9840,00 0,00 9840,0< 

Dotacje celowe przekazane do samorz<tdl" wojew6dztwc na inwestycje 
6639 i zakupy inwestycyjne realizowanE na podstawie porozumief (urn6w) 9840,00 0,00 9840,00 

mii9~ jednostkam samorz&,dL terytorialnego 

Rozw61 e~ktroniczne. administr8cjl W samorz'ldact wajew6dztw;: 
mazowieckieg( wspomagajC\.ce niwelowaniE dwudzielnosc potencjal!.. 9840,00 0,00 9840,0 
wojew6dztwa 

Dochody w/asne jS! 9840,00 0,00 9840,0 

801 Oswiata i wychowanie 230900,00 0,00 230900,00 

80101 Szkofy podslawowe 230900,00 0,00 230900,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednosle~ budi.elowych 230900,00 0,00 230900,00 

Utworzenie placu zabs'lr przy Zespole Szk61 Nr 1 w ramach 
230900,00 0,00 230900,00Rz"doweg( Programu - Radosna Szkofa 

DoChOdy wlasne is! 115450,DC 0,00 115450,00 

Inne 115450,OC 0,00 115450,00 

j?ofaCja celowa w ramach RZEldowego programu 
~Radosna Szko/a" 116450,OC O,OC 115450,OC 

851 Ochrona zdrowi3 70000,00 0,00 70000,00 

85154 PrzeciwdziataniEalkoholizmowi 70000,OC 0,00 70000,00 

6050 Wydatki inwestycyjnf jednoste~ budzetowych 70000,00 0,00 70000,00 

Budowa kompleksu boisk sportowyer, zgodnie z zatoieniam programu 
70000,OC 0,00 70000,00"Moje Boisko - Orlik 2012" 

Dochod) wtasne js! 70000,00 O,OC 70000,00 

900 Gospodarka komunalna I ochrona srodowiska 622190,00 15000,00 637190,00 

90001 Gospodarkc ~ciekowa i ochrona wOd 486000,OC 0,00 486000,00 

6050 Wydatki inwestyeyjnEjednoste~ budzetowych 486 000, DC 0,00 486000,00 

Budowa separatorc do ezyszczenia w6d opadowyc~ wraz z 
370000,OC 0,00 370000,00wykonanielT wylotu kanalizacj deszczowe. do "eki Orzyc 

Kredyt) i pozyezki 370000,OC 0,00 370000,00 

przebudowc przepustu w uliey Dolnej 116000,OC 0,00 116000,00 

Inne 58000,OC 0,00 58000,00 

JOOI'Cia z WFOSiGW 58000,OC O,OC 58000, OC 

Kredyt) i potyezki 58000,OC O,OC 58 000,00 

90019 WpJ.ywy i wydalk zwiC\zanE z gromadzenien $rodk6v. z op{al i kar za 
35 000,DC 15000,OC 50000,00

kOlYstanif ze srodowiska 

6050 Wydatki inwestyeyjne: jednoste~ budzelowych 35000,OC 15000,OC 50000,00 

Budowa separatorc do czyszczenia w6d opadowyc~ wraz z 
20000,00 0,00 20000,00wykonanierr wylolu kanalizacj deszczowe. do "eki Orzyc 

Inne 20000,00 O,OC 20000,00 

iSrOdkl po likwidacj. MFOSiGW 20000,OC O,OC 20000,OC 

Opraeowanie: dokumentaej rozbudoW) sieci kanalizacj deszczowe. na 
O,OC 7500,00 7500,00odcinku od uliey Kanalowe.do uliey Kolejowej 

Inne O,OC 7500,00 7500,00 

iSrodkl po likwidaci MFOSiGW O,OC 7500,1X 7S00,OC 

OpracowaniE dokumenlacj sieei kanalizaej deszczowe. na odcinku od 
0,00 7500,OC 7500,00 uliey Kosclelnei do uliey Gen. PulaskieQo 

Inne 0,00 7500,DC 7500,00 

Id: EE663939-D2F8-4I BB-A94D-9DFD250D7972. Podpisany Sirena 2 



$rodkl po likwidaci MFO$iGW o,oe 75OO,oe 7500,00 

przebudowc: przepustu w ulicy Dolnej 15000,00 0,00 15000,00 

Iinne 15000,00 0,00 15000,00 

$rodkl po likwidBCi MFO$iGW 15 000, DC o,oe 15OOO,OC 

90095 Pozostar.: dziatalnoM: 101 190,00 0,00 101190,00 

Wpfaty gmin i powiat6y, na rzecz innych jednoste~ samorzqdL 
6650 terytorialneg< oraz zwiqzk6V\ gmin lub zwiqzk6y, powiat6y, na 101 190,00 0,00 101190,00 

dofinansQwaniE zadan inwestycyjnyd i zakup6v. inwestycyjnych 

Budowa Zinlegrowaneg< Systemu Gospodarkl Odpadaml 101190,00 0,00 101 190,00
Komunalnym dla Qmin reQionu ciechanowskiego 

Dochod)' wlasne js! 101 190,00 0,00 101190,00 

926 Kultura fizyczna 1 063000,00 0,00 1 063000,00 

92601 Obiekty sportowe 1 063000,00 0,00 1 063000,00 

6050 Wydalki inwestycyjne jednos{e~ budi.elowych 1 063000,00 0,00 1 063000,00 

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z zalozeniam programu 906000,00 0,00 906000,00
"Moie Boisko - O~ik 2012" 

Dochod)' wlasne jsl 2400oo,OC 0,00 240000,00 

Inne 666000,00 0,00 666000,00 

Dotacje z Unfldu Marszalkowskiego w ramach pomocy 1640oo,1X O,IX 164 Goo,OCfinansowej 

Fundusz Rozwoju Kullury Fizycznej 502 000,1X O,IX 502ooo,1X 

Modernizacjc budynku pawHom, sportowego 100000,OC 0,00 100000,00 

Dochody wtasne jst 100000,00 0,00 100000,00 

Modernizacjc oswietlenit hali sportowe. przy Zespole Szk61 Nr 2 50000,00 0,00 50000,00 

Dochody wlasne jst 50000,OC 0,00 50000,00 

Opracowanie dokumentacj budoW}' boiska wielofunkcyjnegc przy 7000,OC 0,00 7000,00 
Zespole Szk61 Nr 2 

Dochody wtasne jst 7000,00 0,00 7000,00 

Razem 2906485,00 120500,00 3026985,00 
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Uzasadnienie 

Dokonuje si~ zwi~kszenia dochod6w budZetowych 0 kwot~ 226.115 zl, w tym: 

- zwi~kszenie dochod6w w dziale 700 0 kwot~ 155.481 zl, z tytulu czynsz6w najmu i dzierinwy grunt6w oraz kar 
pieni~inych ; 

- zwi~kszenie dochod6w w dziale 710 0 kwot~ 15.000 z! z tytulu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzjil 
Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2012; 

- zwi~kszenie dochod6w w dziale 750 0 kwot~ 3.300 zl, z tytulu odszkodowania; 

- zwi~kszenie dochod6w w dziale 756 0 kwot~ 42.863 z/ z tytulu oplat adiacenckich, wplyw6w z podatku 
dochodowego od os6b prawnych oraz podatku op/acanego w formie karty podatkowej; 

- zwi~kszenie dochod6w w dziale 852 0 kwot~ 9.471 z! z tytu!u otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzjil 
Wojewody Mazowieckiego Nr 168/2012 i Nr 182/2012 oraz zwrotu nienaleinie pobranego zasilku sta/ego. 

Dokonuje si~ zwi~kszenia wydatk6w budZetowych 0 kwot~ 492.745 z/, w tym: 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 400 0 kwot~ 177 .883 zl na oplacenie podatku VAT od wnoszonego aportu do 
Sp6lki JUMA Sp. z .0. oraz wykup udzial6w od Sp61dzielni Mieszkaniowej L-W "Jubilatka"; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 700 0 kwot~ 68.705 zl z przeznaczeniem nn wyplacenie odszkodowania za 
grunt przej~ty pod drog~, zakup dzialki oraz sporZildzenie operat6w szacunkowych; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 710 0 kwot~ 15.000 zl na przeprowadzenie prac konserwatorskich na cmentarzu 
Zolnierzy Annii Radzieckiej, oraz zmniejszenie 0 kwot~ 10.000 zl na opracowania geodezyjne; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 750 0 kwot~ 7.000 zl na promocj~ miasta; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 80 I 0 kwot~ I 13.057 zl z przeznaczeniem na wyplat~ odprawy emerytalnej, 
zwi~kszeniem wynagrodzen nauczycieli w zwiilzku z awansem zawodowym i urlopami dla podratowania 
zdrowia oraz podwyiek dla pracownik6w administracji i obslugi; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 852 0 kwot~ 41.098,50 zl na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za 
osoby pobierajilce zasilki, wyplat~ dodatk6w mieszkaniowych oraz swiadczen piel~gnacyjnych; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 853 0 kwot~ 1,50 z/ na realizacj~ projektu "Aktywna kobieta" w ramach 
Programu Operacyjnego Kapita/ Ludzki, Dzia/anie 7. 1. Rozw6j i upowszechnienie aktywnej integracj i, 
Poddzialanie 7.1.1 Rozw6j i upowszechnienie aktywnej integracji przez osrodki pomocy spo!ecznej; 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 900 0 kwot~ 75.000 zl na zakup energii oswietlenia ulicznego, opracowanie 
programu usuwania azbestu, utrzymanie zieleni. Ponadto przenosi si~ kwot~ 15.000 zl pomi~dzy paragrafami na 
opracowanie dw6ch dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Zalilcznikiem Nr 4. 

- zwi~kszenie wydatk6w w dziale 926 0 kwot~ 5.000 z/ na zakup w~gla. 
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Zal~cznik Nr ."..('!1."".......... 


do Protokolu Nr ...~~.'~: ....... .. 

UCHWALA NR XXIIIJ148/2012 . Ot,IO.:J..o,./)ri.z dnia .................................. . 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 4 pazdziemika 2012 L 

w sprawie powolania Doraznej Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 L (I. j. Dz. U. z 200 I L Nr 142, poz. 1591 z pMn. 
zm.) Rada Miejska uchwala, co nast~puje: 

§ 1. Powoluje si~ DoraZnt\. Komisj~ Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w skladzie: 

I. Waldemar Zabielski - Przewodniczt\.cy, 

2. Jerzy Dt\.browski - Zast~pca Przewodniczt\.cego, 

3, Rafal Baranski - Czlonek, 

4. Andrzej Bronowicz - Czlonek, 

5. Remigiusz Chrzanowski - Czlonek, 

6. Dariusz Miecznikowski - Czlonek, 

7. Tadeusz Szczucinski - Czlonek. 


§ 2. Przedmiotem dzialania Doraznej Komisji b~dzie przygotowanie projektu Ilowego Statutu Miasta Mak6w 

Mazowiecki. 

§ 3. Wykonanie uchwaiy powierza si, Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj,cia. 

Przewodniczt\.cy Rady 
Miejskiej 

W'ld~"k; 
WNI 

http:Przewodniczt\.cy
http:Przewodniczt\.cy


Uzasadnienie 

Obecnie obowi'lzuj'lcy Statut Miasta Makowa Mazowieckicgo zostal uchwalony Uchwal'l Rady Miejskiej Nr 
XXlXll72/200S z dnia 15 grudnia 2005 roku (opublikowany w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Mazowieckiego Nr 287 z dnia 29 grudnia 2005 roku). W okresie od jego uchwalenia do cbwili obecnej 
nastllPily dose istome zmiany w ustawie 0 samorz'ldzie gminnym, ustawie 0 finansach publicznych i innych 
ustawach reguluj'lcych zapisy statutowe miasta powoduj'lce, it wiele zapis6w w statucie jest nieaktualnych. 
W zwi"lzku z powyzszym zachodzi potrzeba uchwalenia statutu w nowej formie z uwzgl~dnieniem aktualnego 
stanu prawego akt6w wykonawczych. Zasadne jest powolanie komisji, kt6rej przedmiotem dzialania byloby 
przygotowanie projektu nowego Statutu Miasta Mak6w Mazowiecki. 

d U RM IS'1 Z M lAS'.l'A 
U( 

mil' J""u J""M~Ski 
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Zal~cznik Nr ....AL............. 

do Protokolu Nr ..:~:':!~! ......._
UCHWALA NR XXIIII149/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM z dnia ...... Q~;.I.~; .!?-9..if.1.~.... 

z dnia 4 paidziemika 2012 r. 

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzenia kontroli 
prawidJowosci realizacji inwestycji pod nazwlj HaJa Sportowa przy ZespoJe Szk6! Nr 2 w Makowie 

Mazowieckim 

Na podstawie§ 9 pkt. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 
stanowi'l.cego za!'l.cznik Nr 4 do Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego (Dz. Vrz. Wojew6dztwa Mazowieckiego 
Nr 287, poz.J0849 z p6in. zm.) uchwala sil', co nastl'Puje: 

§ 1. Postanawia sil' zlecic Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzenie 
kontroli w zakresie prawidlowosci realizacji inwestycji pod nazw'l. Hala Sportowa przy ZespoJe Szk6! Nr 2 w 
Makowie Mazowieckim a w szczeg6lnosci: 

I) zgodnosci wykonania rob6t budowlanych z dokumenlacj'l. projektow'l. oraz dokumentacj'l. przetargowq, 

2) przyczyn powstania zagroienia bezpieczenstwa os6b i mienia okreslonego w okresowych przegl'l.dach 
technicznych obiektu oraz Decyzji Nr 53/2012 z dnia 28.06.20 12 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Makowie Mazowieckim, 

3) wskazania odpowiedzialnych za spowodowanie w/w zagroienia, 

4) okreslenie wysokosci strat dla budietu miasta wynikaj'l.cych z wadliwego wykonania inwestycji. 

§ 2. Konlrol" 0 kt6rej mowa w § 1 Komisja Rewizyjna przeprowadzi w lerminie do dnia 30 lislopada 2012 r. 

§ 3. Vchwala wchodzi w Zycie z dniem podjl'cia. 

Przewodnicz'l.cy Rady 
Miej skie 

ld: 8820963D-DF 11-437E-8B5F-LD584FE9F849. Podpisany Strona I 

http:Przewodnicz'l.cy
http:28.06.20



