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ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XLVII sesję
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie s ię w dniu 28 sierpnia 2014
roku o godz. 13 00 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z
wykonania przyjętych uchwał .
5. Interpelacje i zapytania radnych .
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego
mienie komunalne,
2) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,
3) w sprawie zwol nienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto
Maków Mazowiecki oraz warunków zwo lnienia z tych opłat,
5) podjęcie
uchwały
uchylającej
uchwałę
w
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki,

6)

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2014 - 2019,
7) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2014 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej .
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Protokół z XLVII sesji
Rady Miej skiej w Makowie Ma zo wieckim
odbytej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodnicząc e go Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego

Uczestnicy obrad XLVII sesji Rady Miejskiej wg załączonych list obecności, które
stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.
Ad pkt 1.
Obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 13 00 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.
Ustawowy skład Rady 15 radnych . Nieobecni: radna Elżbieta Michalska, radny
Jerzy Dąbrowski, radny Krzysztof Rutkowski, radny Dariusz Tyjewski, radny
Janusz Zalewski. Obecnych na sesji było 10 radnych.
Przewodniczący

moc

RM

stwierdził

quorum, podejmowane

uchwały

decyzje

mają

prawną.

Obrady XLVII sesji trwały w czasie od godz.

1300

do godz. 14 30 •

Ad pkt 2 .
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku
obrad. Uwag nie było, wobec czego porządek obrad poddał pod głosowanie.
za -10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Porządek

obrad

został przyjęty.

Ad pkt 3.
Przewodniczący zapytał,

Uwag nie

było,

czy

wobec czego

są

uwagi do

protokołu

z XLVI sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący

głosowanie przyjęcie protokołu

RM Waldemar Zabielski
z XLVI sesji Rady Miejskiej.

poddał

pod

za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Protokół

z XLVIIsesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Przewodniczący zapytał,

czy

są

uwagi do

protokołu

z XLVI sesji Rady Miejskiej .

Ad pkt 4 .
Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z
realizacji przyjętych uchwał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt S.
Radny Marek Jaroszewsk i podkreślił, że Burmistrz Miasta w swoim sprawozdaniu
przedstawił informację w sprawie inwestycji na ulicy Rickov era. Ze swojej strony
chciałby dodać, że inspektorem nadzoru budowlanego jest ta sama osoba, która
prowadziła inwestycję pt. "Hala Sportowa przy Zes pole Szkół Nr 2". Wydawało
mu się, że Pan Burmistrz nauczony doświadczeniem z halą sportową nie wybierze
dla tej inwestycji kolejny raz osoby z Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji.
Przypomniał, że usterki związane z budow ą hali według jego wiedzy wyniosły
ponad 150.000,00 złotych. Wyraził nad z ieję, iż będzie zagwarantowane, że
jakiekolwiek usterki dotyczące
inwestycji
przy
ulicy Rickovera
będą
konsekwentnie poprawiane. Zwrócił się z zapytaniem, ile Burmistrzowi Miasta
zostało
jeszcze dni urlopowych do wykorzystania.
Nadmienił,
że
za
niewykorzystany urlop Burmistrzowi Miasta będzie należał się ekwiwalent.
Poprosił o taką informację i o to, żeby Pan Przewodniczący dopilnował, aby ten
urlop, jeżeli jest został wykorzystany.

•

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem,
czym się sugerował Burmistrz Miasta zdejmując z budżetu kwotę około
100.000,00 złotych przeznaczoną na inwestycję dotyczącą remontu drogi przy
ulicy Rickovera. Dodał, iż rozmawiając z radnymi doszli do wniosku, że po
zakończeniu remontu siłowni budynek będzie ładnie wyglądał, natomiast dojście
do niego będzie wyglądało tak jakby do pałacu wchodził po kładce. Warto byłoby
się zastanowić, czy nie dołożyć tych kilkudziesięciu tysięcy i zrobić tę drogę tak
jak się należy.

Ad pkt 6.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska.
ppkt 1)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego
komunalne,

•

Przewodniczący RM
chciałby zabrać głos

Uwag nie

stanowiącego

mienie

Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś
w tej sprawie .

było.

Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie
komunalne. Następnie projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało s ię - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za"
podjęła uchwałę podjęła uchwałę Nr XLVII/312/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie
komunalne, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ppkt 2)
w sprawie ud zie lenia bonifikaty od ce ny
Przewodniczący

nieruchomości,

RM Waldemar Zabielski

zwrócił

się

z zapytaniem, czy

ktoś
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chciałby zabrać głos

Uwag nie

w tej sprawie.

było.

Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Przewodniczący RM
Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr XLVII/313/2014 z dnia 28 sierpnia w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny nieruchomości, która stanowi załącznik nr S do protokołu.
ppkt 3)
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski
chciałby zabrać głos w tej sprawie.

Uwag nie

zwrócił

się

z zapytaniem, czy ktoś

było.

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

za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr XLVII/314/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie
zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
ppkt 4)
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz
innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków
Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opłat,
Przewodniczący RM
chciałby zabrać głos

Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś
w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz powiedział, że ta uchwała
zniesie moc prawną uchwał z 2011 r. Uchwała z maja wywindowała zbyt wysoko
opłaty za ponad pięciogodzinną podstawę programową. We wrześniu była jej
korekta i opłaty zostały urealnione do możliwości mieszkańców i oczekiwań
samorządów nie tylko w Makowie, ale w całym kraju. W tej uchwale
pięciogodzinna podstawa programowa jest dla wszystkich zagwarantowana
bezpłatnie dla wszystkich dzieci, bez jakiegokolwiek zróżnicowania. Natomiast za
każdą
godzinę
pObytu w przedszkolu ponad pięciogodzinną podstawę
programową opłata będzie wynosiła 1 złoty. Dalsza część uchwały mówi o tym,
że niektóre osoby będą mogły być zwolnione z odpłatności tej złotówki . W całości
będą zwolnione osoby , wobec których jest orzeczona niepełnosprawność i gdzie
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występuje kształcenie specjalne . Częściowo, zgodn ie z polityka prorodzinną
rodziny, w których j est trzecie i kolejne dziecko. Oczywiście opłaty za wyżywienie
w przedszkolu zostają niezmienne i wszyscy muszą je uiszczać. Oprócz tego w
makowskich przedszkolach jest zagwarantowana bezpłatna rytmika, j ęzyk
angielski. Dodał, że razem z Dyrektorem Świętoreckim oglądali placówki szkolne i
prze dszkolne, jak są przygotowane do roku sz kolnego. Wszystki e planowane
remonty zostały wykonane zgodnie z plan em. W klasach, gdzie będą przyjęte
sześc iolatki są specjalnie przygotowane . Wyp osażo ne w nowe ławki i krzesełka z
możliwością regulacji, czyli dostosowania wysokości tego sprzętu do fizycznych
warunków dziecka. Szkoły i przedszkola są gotowe na nowy rok szkolny. Komisja
Oświaty ( .. . ) pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański prz e dstawił treść proj ektu w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystani e z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach, oddziałach przedszko lnych ora z innych formach
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki ora z
warunków zwolnienia z tych opłat. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski
projekt uchwały poddał pod głosowanie.
za - 10 głosów, przeciw - O głosy, wstrzymało s ię - O głosów
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za",
Nr XLVII/315/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie określenia
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków
zwolnienia z tych opłat, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu .
podjęła uchwałę
wysokości opłat

ppkt 5)
podjęcie uchwały uchylającej uchwałę

w sprawie

zaciągnięcia długoterminowej

pożyczki,

Przewodniczący RM
chciałby zabrać głos

•

Uwag nie

Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś
w tej sprawie.

było .

Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański proj ekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Przewodniczący RM Waldemar
Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie :
za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrz ymało się - O głosów
Rada Miejska w Makowie Ma zo wieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za",
Nr XLVII/316/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 zmieniającą uchwałę
uchylającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminow ej poży cz ki, która
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
podjęła uchwałę

Przewodniczący

godz. 13

35

-

13

RM Waldemar Zabielski
45

ogłosił

10 min

prz e rw ę ,

która

trwała

w

.

ppkt 6)
w sprawie dokonania zm ian w Wi eloletni ej Prognozie Finan sowej Miasta Maków
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Mazowiecki na lata 2014 - 2019,
Jarosze wski odnośnie termomod ernizacji budynku PS Nr 4
nadmienił, że mi es iąc temu podczas rozmowy Wiceburmistrz Napiórkowski
powiedział, iż jest możliwość dofinansowania tego zadania w 50%. Wtedy była
mowa o kwocie 130.000,00 złotych. Teraz doszło jeszcze docieplenie dachu za
75.000,00 złotych, w i ęc inwestycja miałaby się za mknąć w kwocie 200 .000,00
złotych . Gdyby taka inwestycja była zrea li zowana ze środków zewnętrznych i
byłoby dofinansowanie w 50% byłby za, natomiast teraz jego zdaniem nie ma co
się zastanawiać czy docieplać ten dach i czy w ogóle robić całą inwestycję, bo
jest to najgorszy okres. Tego rodzaju rzeczy powinny być robione w okresie
wakacyjnym lub w innym. Dodał, że słyszał, iż cena w przetargu wzrosła o
16.000,00 złotych. Można powiedzieć, że jest to taki okres ogórkowy i powinno
się to zrobić w okresie niszy, kiedy firmy czekają na inwestycje, a nie w tym
okresie bardzo gorącym. Zaproponował, aby termomodernizację PS Nr 4 zdjąć z
wydatków i przesunąć ja na następny rok i dobrze się do niej przygotować. Tym
bardziej, że już za parę dni dzieci będą chodziły do przedszkola i tego rodzaju
inwestycja nie powinna być realizowana ze względu na ich bezpieczeństwo.
Zwrócił się do Pani Dyrektor PS Nr 4, żeby nie zrozum iała tego, iż on jest
przeciwny ociepleniu tego budynku. Chodzi mu tylko o to, żeby poczekać ki lka
miesięcy po to, żeby ewentualnie skredytować tę inwestycję z kredytu
preferencyjnego .
Radny

Marek

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński prostując wypowiedź
radnego
Marka
Jaroszewskiego
powiedział,
że
przyznana
kwota
na
termomodernizację wynosi 130.000,00 złotych i brakuje 66.000,00 złotych, a
2.500,00 złotych jest przeznaczone na nagrodę jubi l euszową. Zwrócił się z
zapytaniem, czy były rozmowy Burmistrza Miasta z Panią Dyrektor PS Nr 4 tak
jak wcześniej były rozmowy z Panią Dyrektor ZS Nr 2 w sprawie stołówki i czy
padła propozycja przełożenia tej inwestycji. Zapytał Skarbnika Miasta, czy byłaby
możliwość dofinansowania w przyszłym roku i zwrotu pożyczki w 50%.

•

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest
przyznana dla miasta Maków Mazowiecki pożyczka preferencyjna oprocentowana
w skali roku 2,5% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, która jest
umarzana w 20%. Kwota tej pożyczki według kosztorysu, jaki miasto złożyło do
Wojewódzkiego Funduszu wynosi 170.000,00 złotych. Tyle wynoszą według
kosztorysy koszty kwalifikowane na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu.
Dodał, że były dwa przetargi. Pierwszy został unieważniony i tam faktycznie
naj korzystn iejsza oferta była na kwotę 171.000,00 złotych. Po unieważnieniu
tego przetargu miasto ogłosiło drugi przetarg, gdzie najkorzystniejsza oferta
wynosi 186.681,00 złotych. Ten przetarg na chw il ę obecną nie jest rozstrzygnięty
ani unieważniony . Wszystko zależy od radnych. Jeżeli nie podejmą decyzji, żeby
dołożyć te środki, które są zaplanowane w budżecie na tę inwestycję w kwocie
66.000,00 złotych miasto będz i e musiało uniewaznic te postępowanie
przetargowe . Jeżeli będzie decyzja, żeby dołoży ć te środk i, to dzisiaj lub
najpóźniej jutro rano będzie rozstrzygnięty przetarg i w ciągu pięciu dni zostanie
zawarta umowa i nastąpi realizacja inwestycji. Z wstępnych wyliczeń ze
złożonych
kosztorysów przy danej ofercie wynika, że kwota kosztów
kwalifikowanych takich, które nie budzą żadnych wątpliwości wynosi około
120 .000,00 złotych . Natomiast gdyby WOjewód zk i Fundusz Ochrony Środowiska
zakwa lifikował równi eż pewne rzeczy , które wchodzą w skład stropodachu, takie
jak obróbki blacharskie, to kwota wydatków kwalifikowanych by/aby wyższa, więc
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i kwota

po życzk i

z mniejszył.

Na

z łoty c h, środki

też

byłaby wyższa, a wtedy wkład własny m iasta by s i ę
dzisiejszy w budżeci e j est to pożyczka w kwo cie 120.000,00
miasta w kwocie 66.000,00 z ł otych.

dzi eń

Przewodniczący

Komi sj i Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz powiedział, że w tych
zmianach do Wieloletni ej Prognozy Finansow ej i do uchwały bud żetowej na rok
2014 jest kilka ważnych spraw. Ta, o której mówił radny Marek Jaroszewski
oczywiście do nich należy . Kwestia tego pi erwszego przetargu, który nie mógł
być pozytywnie sfinalizowany jak równi eż kwestia tego, że nie dos z ło do
modernizacji kuchni w ZS Nr 2 uczy jednego. Nie wystarczy dać pieniądz e tylko
trzeba je dać w odpowi ednim momencie. Taki e pieniądze powinny by ć w
budżecie wcześniej zapisane, skoro ma by ć zro bione ocieplenie we wszystkich
przedszkolach po kole, bo i tak wcześniej czy później trzeba to wykona ć.
Nadmienił, iż na posiedzeniu Komisji O ś wiaty ( ... ) nie padły żadne twarde
argumenty ekonomiczne, że zrobienie tego w przetargu zimowo - wiosennym z
realizacją letnią czy jesienną przyniesie jakie ś znaczne oszczędności. Z tego co
powiedział Skarbnik Miasta wynika, że kredyty na których obecnie miasto bazuje
są preferencyjne, a zatem je ś li można to należy to zadanie wykonać. Odniósł się
do kwestii cyfryzacji kina w Makowie Mazowieckim . Jest to duży projekt, który
obejmuje zakup projektora, ekran u, nagłośnienia i kasy biletowej . Przypomniał,
że w roku ubiegłym Dom Kultury obchodził pię ćdziesięciolecie i trzeba pamiętać,
że te pięćdziesiąt lat jego istnienia, to nie tylko były występu klubów seniora,
młodzieży, przyjezdnych zespołów i ważnych postaci z życia publicznego . To było
również makowskie kino, na które czterdzieści, trzydzieści czy dwadzieścia lat
temu przychodziły tłumy ludzi, żeby mieć kontakt ze światem i z kinem .
Ponieważ rzeczywistość się unowocześnia miasto otrzymało pieniądze na
działanie przeciwko wykluczeniu cyfrowemu, na komputery dla osób, które nie są
wstanie zapewnić tego ze swo ich środków finansowych. Teraz nasuwa się
pytanie, czy nie dofinansowując tego projektu z Ministerstwa miasto chce skazać
się na peryferyjność i stawać się skansenem. Chyba odpowiedź brzmi nie i
dlatego uważa, że dzisiaj radni powinni podjąć decyzję, żeby te pieniądze dołożyć
do tych, które Pani Dyrektor Domu Kultury uzyskała dzięki projektowi.

•

Radny Marek Jaroszewski powi e dział, że zastanawiając się nad słowami radnego
Andrzeja Bronowicza można dojść do wniosku, że faktycznie Maków Mazowiecki
zaczyna robić się takim skansenem. Wracając do wypowiedzi Skarbnika Miasta
odnośnie 2.5% oprocentowania i umarzalności 20% zapytał, dlaczego miasto
miałoby się nie starać o umarza ln ość w 50%. Prz ecież będzie rozdanie kolejnych
funduszy i są głosy, że będ z i e możliwa właśni e taka umarzalność to, dlaczego
miasto miałoby z tego nie skorzystać. Zawrócił uwag ę, że zaczęta j est inwestycja
przy ulicy Rickovera i nie wiadomo, czy nie będzie dodatkowych kosztów z nią
związanych. Z tego co mówił radny Tad eusz Szczucińsk i to raczej b ę dą, bo
dobrze byłoby zamknąć cały ten obiekt łącz ni e z drogą dojazdową, a miasto
wchodzi w kolejną inwestycj ę . Dodał, że nie jest za tym, aby termomodernizacji
przedszkola w ogóle nie robić tylko jego zdaniem należy ją przełożyć . Miasto i tak
nie ma pieniędzy w bud żec i e , robi to z kredytu, który kiedyś b ę d z ie musiało
spłacać. Jeżeli jest możliwo ść zaoszczę dz e nia, j akiejkolwiek kwoty, to nal eż y to
z robić.
P rzewo dni czący
Komisji Rewizyjnej Tad eusz Szczuciński zaapelował do
Przewodniczącego Komi sji Oświaty ( ... ) o wsparcie i pomoc ró wni eż rad nym,
którzy chcą, żeby ta inwest ycja przy uli cy Ri ckove ra była za mkni ęta. Te oko ło

100 .000 ,00

złotych

nie zburzy

budżetu

ty lko spowoduje,

że

odremontowana
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droga będzie współgrała z odremontowanym budynkiem
zosta nie zamknięta w ca ło śc i.

wtedy inwestycja

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski powiedział, że póki co to Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska nie ma takich programów w których byłoby 50% umorzenia.
Z góry jest to ustalone, że na zadania termomodernizacyjnej umorzenie wynosi
20% i oprocentowanie uchwałą Zarządu jest ustalon e na 2,5%. Żadnych innych
programów nie ma.
Przewodniczący
Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej
Bronowicz
Przewodniczącemu Tadeuszowi Szczucińskiemu nadmienił, że

odpowiadając

na pewno w
odbiorze społecznym mieszkańców Makowa milej będzie widziane to, jeśli do
nowej siłowni będzie się dochodzić nową, dobrą i równą drogą. To jest oczywiste
i o tym były rozmowy na Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej. Przypomniał
jednocześnie, że Radny Tadeusz Szczuciński sam go przekonywał, że jeżeli
chodzi o rangę społeczną, to inwestycja w przed szkolu musi być jednak na
pierwszym miejscu, a na ulicy Rickovera, która jest też niewątpliwie potrzebna
zaraz za nią.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wtrącił, że po remoncie budynek na
Rickovera nie straci swoich walorów zabytkowych i wtedy będzie można pokusić
się o dofinansowanie drogi, czy starobruku ze środków zewnętrznych.

Radny Jan Kubaszewski powiedział, że na posiedzeniu Komisji Budżetu ( ... ) była
bardzo dokładnie omówiona sprawa termomodernizacji przedszkola i związanych
z nią kosztów. Mówi się o tym już od dłuższego czasu i to przedszkole, jako
jedyne nie zostało jeszcze ocieplone. Dodał, że z tego co się orientuje właśnie w
wakacje jest największym boom na ocieplanie, a w tym momencie to robią już
tylko ci co muszą. Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa dzieci, którą poruszał
radny Marek Jaroszewski, to za to odpowiedzialny jest wykonawca i ma to tak
zrobić, żeby żadnemu dziecku nie stała się krzywda. Na posiedzeniu Komisji Pani
Dyrektor powiedziała, że dodatkowe koszty związane są z remontem dachu,
który przecieka. Dodał, że może miasto zaoszczędziłoby około 10.000,00 złotych
na termomodernizacji przekładając ją na przyszły rok, ale kto zagwarantuje, że
wraz z ociepleniem nie będzie trzeba robić remontu wnętrz. Woda zamarza, mróz
rozsadza i potem może się okazać, że zamiast za os zczędzić miasto będzie
musiało jeszcze dołożyć. Jeśli chodzi o ulice Rickovera, to faktycznie należy ją
wyremontować, ale też trzeba byłoby wziąć na to kredyt. Jego zdaniem, to że
będzie tam ładniej to nie jest najwa ż niejsze . Skoro Burmistrz Miasta powi edzia ł,
że będzie zrobiony gruntowny remont tej ulicy, że złoży pismo do banku o
współudział w kosztach, to według niego należy poczekać do wiosny.
Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem
do Skarbnika Miasta, czy pieniądze z planowanej sprzedaży Buźnicy dalej są
przeznaczone na remont siłowni, czy może już na inną inwestycję . Przypomniał,
że cena wywoławcza wynosi 250.000,00 złotych i po sprzedaży te pieniądze
miały zmniejszyć o tę kwotę kredyt i pokryć koszty inwestycji na Rickovera.
Skarbnik Miasta Paw eł Gutowski odpowiedział, że tak od samego początku miało
być. Z chwilą, gdy do budżetu była wprowadzana inwestycja związana z
przebudową budynku siłow ni było mówione, że to co dofinansuje Ministerstwo
Sportu to jest jedna część. Druga miała pochodzić ze sprzedaży budynku tylko
jeden przetarg już się odbył i nie zosta ło to sprzedane. Teraz we wrześniu będzie
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drugi przetarg i też nie wiadomo czy s i ę odbędz ie. Dlatego miasto poszło
dwutorowo i postarało się o dofinansowanie tej inwestycji z poży czk i w ramach
programu Jessica. Jest tam przyznane do 380.000,00 złotych, ale nie więcej niż
koszty kwalifikowane po pomniejszeniu dotacji z Ministerstwa Sportu. Istnieje
taka możliwość, że gdy dojdzie do sprzedaży t ego budynku i te pi e niądze wpłyną,
to miasto nie będzie zaciągać zobowiązań kredytowych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński poprosił, aby Skarbnik
Miasta dał słowo, że gdy wcześniej czy później sp rzedaż dojdzie do skutku to on
nie zmieni zdania i te pieniądze będą przezna czo ne na to co teraz powiedział.

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski odpowiedział, że jeżeli we wrześniu dojdzie do
sprzedaży i nie zapadnie żadna inna decyzja, bo to nie tylko on decyduje, radni
decydują tak samo, to trzyma za słowo, że tak będzie.
Dyrektor PS Nr 4 Małgorzata Milewska powiedziała, iż jest zdziwiona,
Radny zmienił zdanie. Wcześniej był za wykonaniem tej inwestycji.
Przewodniczący
naprawdę są

za

RM

Waldemar Zabielski wtrącił,
tylko boją się o aurę .

że

wszyscy

obecni

że

Pan

radni

tą inwestycją

Dyrektor PS Nr 4 Małgorzata Milewska kontynuowała, że to rozumie . Okres może
jest nieodpowiedni, ale przedszkole da sobie radę, ponieważ ma możliwość
zamknięcia furtki od ulicy Rickovera i pozostawienie otwartej tylko od ulicy
Przasnyskiej. Wtedy zagrożenie nie będzie zbyt wielkie. Można też porozmawiać z
wykonawcą, żeby pracował w soboty, kiedy dzieci nie będzie. Dodała, że budynek
siłowni jest remontowany, a przedszkola nie, chociaż o wiele więcej osób z niego
korzysta, bo w tej chwili do przedszkola uczęszcza sto pięćdziesiąt dzieci.
Dodatkowo wizualnie wszystkie bloki dookoła są odnowione, budynek siłowni,
jest nowa hala sportowa, a przedszkole po prostu w tym ginie. Jeśli chodzi o
pogodę, to temperatury w lato, które były zbyt wysokie też nie sprzyjały takiej
inwestycji. Może właśnie jesień będzie odpowiednia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński powtórzył swoje pytanie,
czy były prowadzone konkretne rozmowy z kimś z urzędu, aby ta inwestycja była

po części dotowana i można byłoby ja przesunąć, czy nie . Dodał, że Pani
Dyrektor nie powinna mówić, że on zmienił zdanie, bo sama dobrze wie, kto tę
batalię rozpoczął.

Radny Marek Jaroszewski powiedział, iż oprócz walorów, o których Pani Dyrektor
wspomniała, że budynek przedszkola jest osamotniony pośród odnowionych
budynków nie podała argumentacji, dlaczego chce ten budynek ocieplić. Na
przykład, że dzieci marzną albo, że im się leje na głowę. Najważniej szy m
argumentem było to, że budynek ładnie by wyglądał . Podkreślił, że jest za tą
inwestycją, ale nie w tym roku. Należy szukać jakiś innych programów, dzięki
którym miasto mogłoby zaoszczędzić.
Dyrektor MZOSziPO Stanisław Świętorecki wyjaśnił, że jeżeli chodzi o środki
zewnętrzne w następnej perspektywie finansowej, to można się ich spodziewać
najwcześniej w 2016 roku, o roku 2015 nal eży zapomnieć. Dodał, że okres
jesienno - zimowy niesie ze sobą deszcze, ulewy, a należy pamiętać, że dach
przecieka. W przedszkolu s ą zrobio ne nowe sa le. Szkoda byłoby, aby zostały
zniszczone i potem dokłada ć pieniędzy, żeby je wyremontować. Jeżeli chodzi o
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pogodę, to teraz jest to bardzo dobry okres. Wiosna lub jesień są najlepszymi
porami roku na wykonywanie takich prac. Zwrócił uwagę, że teraz na ulicy
Kopernika
też
jest
ocieplany
budynek.
Nadmienił,
że
perspektywa
dofinansowania na pewno nie będzie wynosiła 50%. Może to być 15%, 20%,
25%. Miasto ma zapewnione 20%. Z doświadczenia z PS Nr 1 wynika, że po
ociepleniu budynku zostanie zmniejszona moc centralnego ogrzewania.
Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem,
czy prawda jest, że około 30.000,00 złotych w skali roku po tej inwestycji będzie
zaoszczędzone na cieple.
Dyrektor MZOSziPO Stanisław Świętorecki odpowiedział, że w ocieplonym
budynku PS Nr 1 została zmniejszona moc cieplna i kaloryfery chodzą na trójce
ewentualnie na czwórce przy silnych mrozach.
Przewodniczący

stosunku do lat

RM

Waldemar Zabielski

zapytał,

jakie

są

oszczędności

w

ubiegłych.

Dyrektor MZOSziPO Stanisław Świętorecki powiedział, że około 40.000,00 złotych
w skali roku.
Wiceprzewodniczący

Rafał Barański

pOinformował,

że

na posiedzeniu Komisji
Budżetu na temat przedszkola była długa dyskusja i wszyscy członkowie Komisji
zaakceptowali wykonanie termomodernizacji PS Nr 4 w tym roku. Pani Dyrektor
przedstawiła naprawdę bardzo dużo argumentów za. Jest przeciekający dach,
wyremontowana, sala z lewej strony ściany i okna przemarzają. Jego zdaniem
ten trzeba ruszyć i zrobić. Tak jak przedstawił to Pan Skarbnik nie ma gwarancji,
że w przyszłym roku zostanie to taniej zrobione. Tym bardziej, iż są teraz
przedstawiane argumenty, że zaoszczędzi się na cieple.
Prezes SML-W "Jubilatka" Lech Gadomski sprostował,
przedszkole płaci za ciepło, a nie ma oszczędności.

że

złotych

40.000,00

to

Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014 - 2019. Następnie projekt
uchwały poddał pod głosowanie.
uchylającej

uchwałę

za - 9 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 9 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr XLIlj317j2014 z dnia 28 sierpnia 2014 w sprawie dokonania
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata
2014 - 2019, która stanowi załącznik do protokołu nr 9 do protokołu.
ppkt 7)
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na
2014 rok,
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski

powiedział, że uchwała została

omówiona

wraz z ppkt 6).
Wiceprzewodniczący

RM

Rafał

Barański

przedstawił

tre ść

projektu

uchwały
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w sprawie dokonania zmian w uchwale budżet owej Miasta Maków Mazowiecki na
2014 rok. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 9 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 9 głosami "za",
Nr XLVII/318/2014 z dnia 28 sierpn ia 2014 w sprawie dokonania
zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, która
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
podjęła uchwałę

Ad pkt 7.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiadając radnemu Jaroszewskiemu
inspektora nadzoru wybiera się w drodze zapytania ofertowego. Do
ofert załączone są referencje i wybiera się najkorzystniejszą ofertę. Budowę hali
sportowej nadzorowało przedsiębiorstwo pod nazwą Wojewódzka Dyrekcja
Inwestycji. Ofertę złożyła, być może są to te same nazwiska, ale to już jest
spółka składająca się z tych trzech osób. Ta oferta została wybrana przez wydział
merytoryczny Urzędu Miejskiego i zatwierdzona przez Burmistrza Miasta. Dodał,
że jeśli chodzi o dni urlopowe, to zaległych z roku 2013 zostało mu trzy albo
cztery i 26 dni z 2014 roku. Dotrzyma terminów ustawowych i ten urlop
wykorzysta także urząd nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów.
Wyjaśnił, że jeżeli już to o jego urlopie zgodnie z ustawą decyduje Sekretarz
bądź Zastępca, a nie Przewodniczący Rady. W przypadku miasta Maków decyduje
o tym Pani Sekretarz. W odpowiedzi na interpelację radnego Tadeusza
Szczucińskiego powiedział, że inwestycja dotycząca ulicy Rickovera nie została
zdjęta z budżetu, ponieważ jej w ogóle nie było. Były tylko rozmowy na ten
temat. Zgadza się, że dojście jest brzydkie i jeżeli będą dodatkowe dochody to
na kolejnej sesji zadeklaruje odpowiednią kwotę do budżetu na wykonanie tej
drogi. Nadmienił, iż rozważane jest, czy wykupić od sąsiada teren, aby poszerzyć
tę drogę o dwa, trzy metry chodnika lub zrobić tam ciąg pieszo - jezdny.
Podziękował, radnym za twórcze oraz merytoryczne dyskusje na posiedzeniach
komisji, które pozwoliły dojść do wspólnego konsensusu i podjęcie wszystkich
uchwał na tej sesji. Wyraził nadzieję, że na kolejnej sesji zostanie podjęta
uchwała odnośnie ulicy Rickovera.
wyjaśnił, że

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski powiedział, że jeśli chodzi o ulicę
Ricovera, to była propozycja, aby wykonać to ze śro dków własnych. Koszt
wynosiłby około 90 .000,00 złotych. Jego zdaniem należy poczekać i poszukać
pieniędzy z zewnątrz.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński sprostował wypowiedź
Burmistrza Miasta, ponieważ nie mówił o tym, że inwestycja na ulicy Rickovera
była zdjęta z budżetu tylko, że na Komisji Konsultacyjnej była mowa o tej
inwestycji i suma była wymieniona. To, dlaczego Burmistrz Miasta mówi, że nie
było na ten temat dyskusji.

Radny Marek Jaroszewski dopowiedział zwrócił s ię z zapytaniem, jaką referen cję
Burmistrz Miasta wystawił za halę przy ZS Nr 2, skoro to było warunkiem, aby ta
firma miała nadzór nad siłownią . Przy budowi e hali coś było niedopi lnowanie i to
nie ty lko w ramach gwarancji. Powstał bubel i z doświadczenia ze wspÓłpracy z tą
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firmą Burmistrz Miasta powinien wiedzieć, że nie jest to firma rzetelna. Taki sam
wykonawca zgłosił się do budowy hali przy liceum i został w jakiś sposób
wyeliminowany. Natomiast Burmistrz Mia sta dalej poszedł tym torem i ponownie
wybrał tego inspektora nadzoru. Pozostaje tylko pogratulować .

Burmi strz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że on referencji inspektorowi
nadzoru nie wystawiał. Nikt się do niego po takie referencje nie zgłaszał. J eże li
już to inspektor nadzoru powinien mie ć jakieś referencje z innych jednostek, ale
on ich nie czytał.
Ad pkt 8.
Wolne wnioski i informacje.

•

Dyrektor MBP Tadeusz Marciniak pOinformował, że 6 września odbędzie się
narodowe czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza pod patronatem Prezyd enta
Rzeczpospolitej Bronisława Komorowski ego. Serdecznie zaprosił wszystkich
obecnych do tego czytania, które odbędzie się w godzinach od 9 00 do 1300 przy
fontannie . Każdy będzie mógł przeczytać taki fragment, jaki sobie wcześniej
przygotuje. Jeżeli warunki atmosferyczne byłyby niesprzyjające, to czytanie
odbędzie się w czytelni przy bibliotece.
Małgorzata Milewska podziękowała radnym za przychylną
tym bardziej jest jej miło, ponieważ już od dłuższego czasu
zabiegała o to ona, jak również jej poprzedniczka .

Dyrektor PS Nr 4

decyzję. Dodała, że

Ad pkt 9.
Zamknięcie

obrad XLVII sesji Rady Miejskiej .

Wobec zrealizowania porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej
RM Waldemar Zabielski o godz. 14 30 zamknął jej posiedzenie .

Przewodniczący

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
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Paweł

2. 8ronowicz Andrzej Jan
3. Chrzanowski Remigiusz
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Dąbrowski

Jerzy

5. Gregorczyk

Wiesława

6. Jaroszewski Marek
7. Kubaszewski Jan
8. Michalska

Elżbieta

9. Miecznikowski Dariusz
10. Rutkowski Krzysztof
II . Rzewnicki

Stanisław

12. SzczuciIlski Tadeusz
13. Tyjewski Dariusz
14. Zabielski Waldemar
15 . Zalewski Janusz
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Lista osób zaproszonych na XLVII
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 28 sierpnia 2014 r.
Starosta Powiatu
Makowskiego

Zb igni ew

Wicestarosta Powiatu
Makowski ego

2. Gójski Janusz

3. Augustyniak

Mirosław

Radny Sejmiku
Województwa Mazowie
Przew. Rady Powiatu

4. Zakrzewski Roman

•

5.

Kołod z i ejs ki

6.

Włoczkows ka

Radny Powiatu
Makowskiego

Cezary

Radny Powiatu
Makowskiego

Teresa Jolanta

7. Kos Andrzej Jan

Radny Powiatu
Makowskiego

8. Gadomski Lech

Prezes SM "Jubilatka"

9. Teresa Marciniec

Przewodnicząca Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka"

10. Emilia

Bonisławska

Prezes TBS
NSZZ"Solidardność"

II. Wilkowski Jan

•

Przewodniczący

12. Piegutkowski Andrzej

NSZZ"Sołidamość "

13 . Sobecki Ireneusz

Prezes Oddziału
Powiatowego ZNP

14. Gisztarowicz Roman

Naczelnik Urzędu
Skarbowego

(110~ ~
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21 . Kol os Jan
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25 . Milewska
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26. Brzostek Barbara
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27. Marciniak Tadeusz
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29. Pawlowska
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UCHWALA NR XLVII/312l2014

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 20 J4 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

stanowiącego

mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 L,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. l, art. 34 ust. l pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 L , poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszkalnego położonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy
I Maja 13, nr lokalu 15 o pow. 46,70 m' wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
stanowiącego działkę Nr 964/3 o pow. 494 m' na rzecz dotychczasowego najemcy.
§ 2. Wykonanie

§ 3.

Uchwała

uchwały

wchodzi w

powierza się Burmistrzowi Miasta.
życie

z dniem

podjęcia .

•

Przewodniczący

Rady

M~
'ejSkiej

~Walde

Zabielski

•
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UZASADNIENIE
DO UCHWALYNR XLV11J312/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego minie komunalne

Najemca lokalu
stanowiącego

mieszkalnegowystąpil

z wnioskiem o nabycie na

mieszkaniowy zasób Miasta Maków Mazowiecki,

położonego w

ulicy I Maja 13 w Makowie Mazowieckim wraz z oddaniem w

•

własność

lokalu mieszkalnego nr 15

budynku wielorodzinnym przy

użytkowanie

wieczyste

ułamkowej części

gruntu stanowiącego działkę Nr 964/3 o pow. 494 m'. Zbycie mienia komunalnego wymaga zgody rady gminy
w drodze uchwały (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym) .
Z powyższych względ6wwnoszę o podjęcie uchwaly w zaproponowanej formie i treści.

BURM IS'l'

mgr Jal1us

•
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UCHWALA NR XLVII/313/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dni.

J€"-i. if.Ijlf1:!.«.J.P.Iy,f.

z dnia 28 sierpnia 20 l 4 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny

nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 ze zm.) i art. 68 ust. I pkt 7 i ust. I b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % ceny nieruchomości ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomośc iami w przypadku sprzedaży na rzecz najemcy:
l) lokalu mieszkalnego Nr 15 o pow. 46,70 m' polożonego w Makowie Mazowieckim przy ul. I Maja 13 wraz
z udzialem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, nie służących wyłącznie do użytku
właścicieli lokali i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego działkę
Nr 964/3 O pow. 494 m',

•

2) lokalu mieszkalnego Nr 210 pow. 61 ,70 m' położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika l wraz
z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, nie służących wyłącznie do użytku
właścic ieli lokali i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego działki
Nr718/18opow.1154m'i709/50pow.61 m',
3) lokalu mieszkalnego Nr l o pow. 72,21 m' położonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Wincentego Witosa
6 A wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku i urządzeń, nie służących wyłącznie do
użytku właścicieli lokali i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego dzialkę
Nr 233/7 O pow. 1478 m'.

§ 2. Bonifikat, o których mowa w § I udziela się pod warunkiem,
z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych z tytułu najmu lokalu.

iż

najemca nie zalega z należnościami

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burnlistrzowi Miasta.
§ 4.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

•

Id: 234BA953-15C6-4972-B l A3-42E5AE3CEC63. Podpisany
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Miejskie'
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UZASADNIENIE
DO UCHWALy NR XLV1I/31312014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości

Wartość nieruchomości ustalona jest zgodnie z art.

67 ust. 3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych

•

zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca
majątkowy dokonał

w miesiącu sierpniu 2014 r. wycen nieruchomości będących przedmiotem

postępowania tj .:

-lokalu mieszkalnego Nr 15 o pow. 46,70 m' polożo negoprzy ul. I Maja 13 na kwotę 98.935 ,- zł,
- lokalu mieszkalnegoNr 21 o pow. 6 1,70 m' położonego przy ul. Kopernika I na kwotę 130.167, - zl,
- lokalu mieszkalnego Nr I o pow. 72,21 m' położonego przy ul. Wincentego Witosa 6 A na kwotę
155.818, -

zł.

Zgodnie z art. 68 ust. I pkt 7 ustawy o gospodarce
bonifikaty przy

sprzedaży

lokalu mieszkalnego za

zgodą

nieruchomościami

dopuszczalne jest zastosowanie

rady gminy Z uwagi na fakt,

iż

od lat

następuje

prywatyzacja mieszkaniowegozasobu Miasta na rzecz dotychczasowych najemców przy zastosowaniu daleko
idących

bonifikat, proponuje

mieszkalnego wraz z

•

współużytkowanie

s ię

udziałem

udzielenie
we

tejże

bonifikaty na poziomie 90 % ceny

ws pólwłasności

wieczyste takiego samego

udziału

części

w gruncie

wspólnych i
niezbędnego

urządzeń

sprzedaży

lokalu

i oddaniem we

do racjonalnego korzystania z

lokalu mieszkalnego.
Wobec powyższego wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej formie i treści..
BURMISTRZ MIASTA

Id: 234BA953- I 5C6-4972-B I A3-42E5AE3CEC63. Podpisany

Strona l

I

Załącznil<

6'

Nr ..... ....................

Xl..VII
do ProlDkolu Nr ...................
• dni. Jl$:i~.~ .oWI~t.

UCHWALA NR XLV1IJ314/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia

nieruchomości

w drodze przetargu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze. zm.) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomośc iami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Zwrotnej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1004/1 o pow. 33 m'.
§ 2. Sprzedaż nieruchomości określonej w § I
zgodny ze sposobem zagospodarowania.

nastąpi

na rzecz

wlaścicieli nakładów

z przeznaczeniem na cel

§ 3. Wyraża

się zgodę na obciążenie dzialki Nr 1004/2 na rzecz każdoczesnego właściciela zabudowanej
oznaczonej Nr 1004/1 nieodpłatną sł użebnością gruntową przejścia przez dzialkę oznaczoną
Nr 1004/2 zgodnie z zalącznikiem do uchwaty.
nie ruchomości

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem

podjęc i a.

Przewodniczący

Rady

l jZ

wald~:~:Ski

•
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UZASADNIENIE
DO UCHWALYNR XLVIIJ31412014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 sierpnia 20 14 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia

•

nieruchomości w

drodze przetargu

Dzierżawca nielUchomości zwrócil się z wnioskiem dotyczącym zwolnienia z obowiązku
zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej w ewidencjigruntów Nr 1004/1 o pow. 33 m2
położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Zwrotnej oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności
gruntowej przejścia przez dzialkę Nr 1004/2 na rzecz właściciela zabudowanej nieruchomości
Nr 1004/ 1.
Na w/w nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy wybudowany przez dzierżawcę na
podstawie decyzji Starosty Makowskiego Nr 333/2009 z dnia 24.07.2009r. znak AB .7351
277/2009.
Na podstawie uchwały Nr XLI1II283/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
10 kwietnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne
została zawarta umowa dzierżawy na nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 1004/1 o
pow. 33 m2 położoną w Makowie Mazowieckim przy ulicy Zwrotnej na okres 15 lat począwszy od
28.05.2014r.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami "Wojewoda- w odniesieniu
do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik - w
odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego,
odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, mogą zwo lnić z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń
infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez
podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność
statutową. Przepis ten stosuje się również, gdy sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz osoby,
która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej, co najmniej na 10 lat, jeżeli
nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisu tego nie stosuje
się, w przypadku, gdy o nabycie nieruchomości ubiega s ię więcej niż jeden podmiot spełniający
powyższe walUnki".
Ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia przez działkę Nr 100412
jest niezbędne do korzystania z budynku gospodarczego znajdującego się na działce Nr 1004/ 1.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy m.in. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres
zwykłego zarządu dotyczących obciążania nieruchomości.
Ponieważ

ustanowienie

w/w

dzierżawca

służebności

legitymuje s ię umową zawartą na okres co najmniej 10 lat, a
potwierdza stan faktyczny istniejący, dlatego wnoszę jak w projekcie

uchwały .

BURM! TRZ MIASTA
mgr Ja
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UCHWALA NRXLVII/315/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opIat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, oddzialach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych
przez Miasto Maków Mazowiecki oraz warunków zwolnienia z tych opIat

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 14 ust 5 i 5a w związku z art. 6 ust. I pkt2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co następuje:
§ l. I. Publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone
przez Miasto Maków Mazowiecki realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewniają
bezplatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Realizacja
organizacyjnych.

zajęć,

o których mowa w ust I odbywa

się

w godzinach

określonych

w statutach i arkuszach

§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
w czasie przekraczającym wymiar godzin wskazany w § I.

•

§ 3. I. Oplata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 2 za każdą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu oddzialach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego wynosi I zl
(slownie: jeden zloty). Kwota ta podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie ośw iaty .
2. Oplata, o której mowa w ust I nie obejmuje kosztów wyżywienia.
3. Oplatę mies ięczną ustala się na podstawie iloczynu stawki godzinowej określonej w ust I oraz liczby
godzin, w czasie których dziecko korzystalo z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2.
§ 4. I. Ustala się całkowite zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 za dzieci
lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.

objęte kształceniem

specjalnym

2. Ustala si ę częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 3 za trzecie i kolejne dziecko w przedszkolu
z tej samej rodziny na kwotę 50 % opłaty o której mowa w § 3.

•

I) Calkowitego zwolnienia z opłaty, o którym mowa w ust I. lub częściowego zwolnienia, o którym mowa
w ust 2. udziela Burmistrz na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dziecka złożony do dyrektora
przedszkola wraz z dokumentami (kserokopie) potwierdzającymi uprawnienia do całkowitego lub częściowego
zwolnienia z opłaty.
§ 5.

Tracą moc:

l. Uchwała nr V11/47/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 maja 201 I r. w sprawie
ustalenia wy sokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Maków
Mazowiecki (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr 99 poz. 3155).
NR Xln3/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 września 2011 r.. zmieniająca
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Miasto Maków Mazowiecki . (Dz. Urz. Województwa Mazo'wieckiego zdnia II października 2011r. Nr185
poz. 5681).
2.

Uchwała

uchwałę

§ 6. Wykonanie

uchwały

powierza s ię Burmistrzowi Miasta.

Id: C5A0225E-EB06-4A5C-864C-C82EBA63997D. Podpisany
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po
Mazowieckiego.

upływie

14 dni od dnia

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Przewodniczący

Województwa

Rady

Miejskie'

j.
Walde

r Zabielski

•
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UZASADNIENIE
DO UCHWALYNR XLVII/31512014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 sierpnia 20 14 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki oraz
warunków zwolnienia z tych opłat
Ustawą

•

z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 827) zmieniony został m. in. art. 14 ustawy o systemie oświaty. Zasadnicza
zmiana polega na wprowadzeniu przez ustawodawcę zapisu dotyczącego wysokości opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym wymiar
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w których realizowana jest podstawa programowa
wychowania przedszkolnego. Według nowych przepisów wysokość opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach nie może być wyższa niż
l zł za godzinę zajęć ponad 5 godzinną podstawę programową.
Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządy mają obowiązek dostosowania uchwał
podjętych na podstawie art 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty do obowiązujących przepisów w
terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.
Rada może także określić warunki CzęSClOwego lub całkowitego zwolnienia z opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych
oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
przyjęta

na poziomie maksymalnej opłaty
ustalonej przez ustawodawcę tj. 1 zł za godzinę zajęć. W uchwale zawarty został także przepis
dopuszczający zmianę wysokości opłaty poprzez jej waloryzaCję w sposób określony w ustawie o
systemie oświaty.
w uchwale

Mając powyższe

wysokość opłaty

ustalona

na uwadze wnoszę o podjęcie

została

uchwały w

przedmiotowej sprawie.

BURM '

mer J

Id: C5A0225E-EB06-4A5C-864C-C82EBA63997D. Podpisany
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ZaJ4cznilt Nr .........

K............

Xl-VII
do Protokołu Nr ...................
z cnia ..~.~ .i-i.e1f\~jhl,Q(~Y.

UCHWALA NR XLVII/316/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie uchylenia

uchwały

w sprawie zaciągnięcia

długoterminowej

potyczki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.) oraz art. 33 ust. l i art. 89 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn o zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje :

§ l. Uchyla się w calości Uchwałę Nr XLlV/29812014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem

podj ęc ia .

•

Przewodniczący

Rady

!e~

wald~~~ski

Id: B23990 16-D2B7-4D9A-88AO-6453 DFD031 09. Podpisany
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UZASADNIENIE
DO UCHWALYNR XLVIIJ316/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 20 14 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięciadlugoterminowej pożyczki

W

związku

.

.

z umIeszczenIem wniosku o

"Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole
wyposażeniem"

postępowanie

•

pożyczki

Szkół

pożyczkę

Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z

na 26 pozycji listy rezerwowej oraz

przetargowe

dotyczące

na realizacji zadania pn.

niezłożeniem

ww. zadania. rezygnuje

się

żadnej

oferty na

z wykonania inwestycji oraz

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie w ramach

Samorządowego
Mając

Programu

na uwadze

Pożyczkowego.

powyższe podjęcie

przedmiotowej

uchwały

uznaje

się

za zasadne.

BURM ~ IASTA

mgr J

ltw JUf kowSki

•
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Zaląc,nil< Nr .......9................
do Protokołu Nr
• dni.

J.t9;1~lpk!J. .. ;w.(~1.

UCHWAŁA

NR XLVlI/317/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIE CKIM
Z DNIA 28 SIERPNIA 20 14 r .
w spraw ie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014'2019

Na pod staw ie a rt. 226, a rt. 227 , a rt. 228 , a rt. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierp nia 2009 r. o finan sach publicznych (Dz. U. z 20 13 r. , poz. 885 z p ó ź n o W1.) Rada
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwa la, co nastę puj e:

§ 1.
1. W uchwa le Nr XXXIX/259/20 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z d ni a

30 grudnia 2013 r. w sprawie Wie loletniej Prognozy Fina nsowej Mias ta Maków
Mazowiecki na lata 2014'20l9 zał ączn ik Nr l otrzy muje brzmie nie zgod nie
z za łącznikiem do niniejszej u c hw a ły ,
2.

Dołącza s ię o bj aś nie ni a przyj ę tyc h warto śc i

do Wieloletniej Prognozy Fina nsowej.

§ 2.
Wykonanie

u c h wały

powierza

s ię

Bur mistrzowi Miasta.
§ 3.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dn iem

podjęcia.

PrzewodniCZJ:J:l!t:!iejSkiej
mgr inż.

za organ stanowiący W aldema r Zabiel ski
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•
Wieloletnia prognoza finansowa

uchwały

załącznik nr 1 do
nr XLVII/317/2014
z dnia 2014-08-28

zlega:

w tym

w tym:

w tym:

Wys zczególnienie

Dochody ogÓłem

Dochody

bieżące

I
Lp

1

Form uła

(1. 1J· (1 .2)

dOChody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z podatku
dochodowego od
osób prawnych

podatki i opłaty

1.1.1

1. 1.2

1. 1.3

1.1

z tytuhJ dotacji i

z podatku od
nieruchomości

, ., .3 .1

z subwencji
ogólnej

' .1,4

środków

przeznaczonych
na cele bieżące

, .1.5

Dochody
majątkowe

1.2

z tytulu dotaCji
mają tku

oraz środków
prze znaczonych
na Inwestycje

12 ,1

1.2.2

ze

sprzedaży

I

Wykonan,e 201 1

25663364,"

25192416,09

5961432.00

151905,73

5257987 ,91

3390601 ,36

6976064,00

4517 138,4 6

470 948,02

111 779,85

WykonanIe 2012

27645944,38

25794281 ,36

5734939.00

275215.04

5362545.38

3 443015.39

7225 143.00

4617 193.05

l 851 663.02

1 008633.55

787197 . 12

Plan 3 kw. 2013

28765929.03

27268629.03

6151351,00

220000,00

6031 469,00

3830000,00

7 489734,00

4928497,03

l 497 300,00

l lO 000.00

1 327 300.00

Wykoname2013

28913297.62

28 036 593,06

5905998,00

184 016,58

6017 438,89

3981207,91

7 555 032.00

5 379490,49

876 704 .56

51847.80

81g 4 1g.4 4

2014

29611164 ,76

28468904,76

6237698,00

220000,00

6 442065,00

3 920000, 00

7928449,00

5195979 ,76

1 142 260,00

75006.00

1 065254.00

344 499.99

2015

27761 068.00

27697 826.00

6362452.00

224 400,00

6407589,00

3998400.00

7963300,00

4336831.00

63 240.00

60000.00

0.00

2016

28251784 ,00

28187279 ,00

6489701 ,00

2288sa.00

6535 740,00

4 078 368,00

8122566,00

4423567 ,00

64 505.00

50000.00

0.00

20 171l

28756 820,00

28751025,00

6619495,00

233466.00

6666 455.00

4 159 935,00

8285017,00

4 512 038,00

5795,00

0.00

0.00

2018

29044988,00

29 038 535,00

6685 689,00

235800,00

6733120,00

4 201 534,00

8367868 ,00

4557159,00

6453.00

0,00

0 ,00

201.

29336038,00

29328921 ,00

6752546.00

238158,00

6800 451,00

4 243550,00

8451 546,00

4602731 ,00

7117 ,00

0,00

0 ,00

za organ stanOWiący Waldemar labIeIski
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z tego:

•

w tym:
w tym:

w lym :
w tym:
Odsetki i Oy!.konto
"'SI*~~lIJe~
.~~go

gwarancje i
Wyszczegolnlenie

Wydatki og6lem

Wydatki bieżące

z tytułu poręczeń i
gwarancji

z [,mtv splaty

~lIO a~O(>iekl

Zobowiązań ,

l <lt _ i

poręczenia

...
zu..s'd'I okrdlol'lych w
przepincłl o dziIoIIolnoKi
prle~

podlegające
wyłączeni u

podl8931ąte wyłączel"llu

z limitu

spłaty zobowi ązań,

Okt6rym mowa w
art. 243 ustawy

wydatki na obsługę
dłu gu

IltCu",n1 w ..-,..okO$d w
jl;UeJ ni&

podlegli"

o kt6ry m

mowa w art 243
ustawy, w lermoie ru e
dluZSZym ni t 90 dm po

odsetki i dyskonto
określone wart. 243
zakonczefllu programu,
ust. 1 ustawy
projektu lub zadania i

.~niudo~l

otrzymaniu reluodac; z

bud.tllłUpllll_

tych środic.6w (bez
Odsetek I d yskonta od
zobowiązań

odsetki I dyskontO
podlegaJąCe wyłączeniu

z

IIm łu spłaty

Wydatki maJatk owe

zOOOwlązar'l.

o kt órym
rrowa w art 243
ustawy. z tylu/u
zoboWiązań

z.aciągnięlyd'J ll8 w1claCl

krajowy

na wkIacl

kraJOWY )

Lp

2

Formuła

12. 1] ° 122)

2.1

2. 1.1

2.1.1. 1

2.1.3

2. 1.2

2.1.3.1

2. 1.3.1.2

2 .1.3 . 1,1

2.2

201 1

24 053060.88

22319051 .04

0,00

0.00

x

40990 2,32

409902.32

1 734 009. 84

26039230.88

23 152 895.20

0,00

0.00

x

359639 ,75

359639,75

0.00
0,00

0.00

Wykonar'lle 201 2

0.00

2886 335.68
637903 1.00

~konarue

Plan 3 kw 2013

31816691 ,84

25 437660.84

4 1 633.00

0.00

x

447388,00

447388,00

0.00

0 .00

Wykonani e 2013

29581 596.39

24 198030,80

0,00

0.00

x

190589,24

190589,24

0,00

0.00

5 383 565,59

2014

31689282,19

26061433.19

41 633,00

0,00

0,00

372 600,00

372 600,00

0.00

0 ,00

5627 849.00
161 4 874 ,00

2015

26372 7 18,00

24 757844,00

41633,00

0,00

0,00

300500 ,00

300500,00

0,00

0.00

2016

26750634,00

25374 072.00

4 1633.00

0,00

0,00

21 l 940,00

211 940,00

0,00

0,00

1 376 562,00

2017 I I

27284 020,00

25 627 8 T3.00

41 633,00

0.00

0,00

148450 ,00

148 450,00

0,00

0.00

1656 207.00

2018

27751 725,00

25884091 .00

41 633.00

0,00

0,00

85900,00

85900,00

0,00

0.00

1 867634.00

2019

28642521 .00

26 142 932,00

4 1633.00

0,00

x

24570,00

24570.00

0.00

0.00

2499 589.00

za organ stanow!acy W aldemar Zabiel ski
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z tego:

w tym:

WyszczegolnIenie

Wynik buazetu

Przychody
budżetu

Nadwyżka
budżetowa

z lat

ubiegłyd'l

Lp
Formula

3

4

[1]-f21

[41(_ (4.2} · f4.3]
• [4.4J

4.1

w tym:

Wolne środki, o

Kredyty,

na pokrycie
def_

budżetu

mowa w
aft 217 usl2 pkt
6 ustawy

budżetu

wartościowych

4.1.1

' .2

4 .2 .1

4 .3

na pokrycie
defICytu

klÓf'yCh

w tym:

w tym:

emisja
papierow

pożyczki.

Inne przyChody
na pokrycie

mezwiązane

z

na pokrycIE!

derlCytu

zaciągnięciem

budżetu

długu

deficytu
budzetu

4 . 3.1

4 .4

4.4 .1

Wykonanoe 2011

1 610303,23

l 036788,87

0,00

0,00

847788,87

0,00

189000,00

0,00

0.00

0,00

Wykonaru e 2012

1606 713,50

, 378667,30

Q,OO

0,00

968 161,30

0,00

410 500,00

0,00

0,00

0,00

-3050762,81

5364662,81

0,00

0,00

786882,81

786862,81

4 302780,00

2263880,00

275000,00

0 ,00

-668298,n

6195588,02

0.00

0,00

1 192808,02

668298,77

4 902 780,00

0,00

100000,00

0,00

20"

-2078117 ,43

3401717,43

0,00

0,00

758717 ,43

525117 ,43

2343000,00

1553000,00

300000.00

0.00

20"

300000.00
300000 ,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00
0,00

0,00

2016

1 388350.00
1 501 150,00

0,00

0.00

0 .00
0,00

300 000.00
300000 ,00

0.00

2017 1)

1 472 800,00

300000 ,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

20"

1 293263,00

300000 ,00

0,00

300000.00
300000,00

0.00

0,00

0.00
0,00

0,00

693517.00

0.00
0,00

0,00

2019

0.00
0,00

0,00

0.00

0,00

Plan 3 kw 201 J
Wykonarue 2013

za organ stanowlacy Waldemar labieiski
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z tego:
wtyrn:

z lego:
Spłaty

Wys zczególnienie

Rozchody
budżetu

rat

kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów
wartościowych

I
5.1

w tym łączna kwota
przypadających

na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń z limitu

spłaty zobowiązań .

o którym mowa w
art. 24 3 ustawy

kwota

kwota

przypadających

na
dany rok kwot
ustawowych

kwota

przypadających

na
dany rok kwot
ustawowych

przypadających

w art
243 usl. 3 ustawy

243 ust Ja ustawy

na
dany rok kwol
ustawowych
wyłączeń innych nit
określone wart. 243
ustawy

5.1 .1. 1

5.1 .1.2

5.1.1.3

wyłączeń

wyłączeń
określonych

Okreś.lonych

wart.

Inne rozchody
ze

n iezwiązane

sp/atą długu

lO

5

,

Formula

[5 l ) · [5 2)

1

Wykonanie 2011

, 678924,80

1 678924.80

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

Wykooarue 2012

, 778593.60

1 778 593,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw 2013

2313900.00

2313900.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonarne2013

3946400,00

3946 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

1 323600,00

1 323600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

1 688350,00

1 688 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

1 801 150,00

1801 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 l)

1 772800,00

1 772 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

1 593263,00

1 593263,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

693 517 ,00

693517,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1
15.1.1,lj+ [5.1. 1.2]

5.2

·15.1.1.31

za organ stanowl-lcy Waldemar Zabielski
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Kwota zobowiąza ń
wy n ikających z
przejęcia przez

Relacja zrównowa.t.,... wydalk6w tlIezących. o
której mowa w an. 242 uSIawy

jednos tk ę sa m orządu

WYszczególnienie

Kwota

terytorialnego
zObowi ązali po
likwidowanych I

długu

przekształcanych

Jeonostkach
zaliczanych do

Różnica m ięd zy

Róznica m iędzy
dochodami
bieżącym i a
wydatkami
bieżącymi

sektora finansów
publicznych

L,

•

7

dochodami
bi eżącym i,

skorygowanym. o
środki a wydatkami
bieżącymi .

pomniejszonymi
o wydatki

8.1
(1.1j- (2.'1

Formuła

8.2
!I .II ·

/4.Wt!1UJ· 01.11

WykOl'lance ?OlI

7134387.2

0.00

2873 365.05

3721 153.9:;

Wykonar.e 2012

0.00
0,00

2641386,16

3609553,4E

PI<Yl 3 kw 2013

5650250.0
76391 30,04

1830968.19

2617 851 ,OC

Wyl(ona nce 2013

6529680.0

0.00

3838 562,26

5031 370.2f
3 166 l 89.0C

"'''
",.,
"' ..

2(171)

..

"'"
",

7 549 080,0

0.00

2 407 471 .57

5860730,0

0,00

2939984,00

2939984.0C

4 059 560,0

0,00

2813207,00

28 13207,OC

2286780,0

0,00

3123212,00

3 123212,OC

693517,0

0,00

3154 444,00

3 154 444,0<

0.0

0,00

3 185989,00

3 185989,0<

la organ slanOWl~cv Waldemar Zab.elskl
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w tym na:

•

Informacje

uzupełn iaj ące

•

o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

z tega:

W yszczególnIenie

Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki

budżetowej

Lp

10

Sp/aty kredytów,
i wykup
papierów

pożyczek

Wydatki bieżące na

wartościowych

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

10.1

11 .1

Wydatki związane z
funk cjonowaniem
organów jednostki
samorządu

terytorialnego

11 .2

Formuła

0.00

Wykon aJ'\le 2012

0.00

Plan3kw 2013

0,00

Wykonar'lle 2013

0,00
0,00

20"

1 388350,00

20 16

1 501 150,00

,

2017 1J

1 472 800,00

2018

1 293263,00

I

2019

69351 7,00

i

11 .3

bieżące

majątkowe

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane

, 1.3 .1

11 .3.2

11.4

Inwestycyjne

Wydatki m ajątk owe
w formie dotaCji

11 .5

11 .6

Nowe wyClatk l

[1 1.3. 1J .. (11 .3.21

Wykoname 2011

20 "

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w ano226
ust. 3 pkt 4 ustawy

0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
1 388350,OC
150 1 150,OC
1 472 800,OC
1 293263,OC
693 517,00

za organ stan ow iący Waldemar labieiski
Kopia z óOkumentu podpisanego elektronicznie .....-ygenerowana dnia 201 4,09.02

11414458.66
12 059822 ,0
12 604 026 ,9
12 509 736,84
12656 204 ,38
12 271 548,00
12 394 264 ,00
12518206.00
12643 389'00
12 769822.00

2375712,31

2507 431,6
2667530,00

2444637 ,80
2927265,00
2853785,00
2882323,00
2911146,00

2940258.00
2969660,00

529783.14
1454 967.00
4641 312.28
3875615.21
1 276051,35
1002 19,00
0.00
0.00
0.00
0.00

124 608.1 4
538429,OC
661 581,21
545505,01
714 084.3 ~
82700.00
0.00
0,00
0,00
0,00

405175,00

916538.00
3979731 ,00
3330110,20
561967,00
17 519,00

0,00
0,00
0,00

0,00

373423.51
788597.01
3392000,OC
3325972.5<
556500,OC
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

1 258996.26
1 872 947,00
2 669300,00
2043955.39
4864 854 ,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0 .00

101590 .0C
111 537.56
40 731 ,OC
13637.66
206 495,OC
1751 9.0C
O.OC
O.OC
O.OC
O.OC
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Finansowanie programów, projektów łu b zad a ń realizowanych z udziałem środków, o kt6ryCh mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

Wyszczególnienie

Dochody bieżące
na programy.
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków.

o których mowa w

12 .1

w tym:
Wydatki

w tym:

DOChody
majątkowe

środki określone
środki określone

w
an. 5 ust 1 pkt 2
ustawy

art. 5U5t.1 pkl2i 3
ustawy

L.

w tym:
w tym:

w

art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
udziałem środków,
zawartych umów na
o których mowa w
realizacj ę programu , art. S ust. 1 pk.t2i3
projektu lub
ustawy
zadania

12. 1.1.1

12. 1.1

na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z

12.2

środk i określone

Stodki określone w
anoS ust. 1 pkt 2
ustawy

12.2.1

w
art 5 usl 1 pkt 2

Wydatk i bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z

ustawy wynikające
udziałem środków,
wyłącznie z
o których mowa w
zawartych umów na art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3
realizację programu,
ustawy
projektu lub zadania

12.2.1.1

12.3

bl ezące

na
prog ramu.
projek tu lub zada nia
wynikaj<lce wyłącznie
realizacj ę

finansowane

z zawartych umów z

środkam i
określonymi

w art 5

podmiotem
dysponu~cym

ust. 1 pkt 2 ustawy

srodkami, o których
mowa IN art. 5 ust l
pkt 2 ustaw y

12.3.1

12.3.2

Formuła

WyJ<.onar\le 2011

302375.71

302375 ,71

0,00

0,00

0,00

0.00

375009 ,08

316296.42

Wykonar\le 201 2

296466.49

296 466,49

0,00

0,00

0,00

0,00

257641 ,85

222184 ,68

0.00

Plan 3 kw. 2013

784717 ,67

686091 ,98

635066, 14

556500,00

473025,00

0,00

861061 ,68

743592.16

692566,32

WyJ<.onante 2013

696097,82

612616 ,89

612616,89

0,00

0.00

0.00

716217.Q1

619305 .03

6 19305,03

20 14

601 797 .61

527348 ,29

527348 ,29

556500.00

473 025.00

473 025.00

669804 ,04

576257.83

66 9804 .04

2015

82700.00

70295,00

70295.00

0,00

0,00

0,00

82700.00

70295 .00

7029 5.00

2016

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 11

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2018

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

2019

0.00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

za organ sta now iący W aldemar ZabieJski
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w tym:

Wyd atki majątkowe

na

Wydatki majątkowe

programu, projektu
lub zadania

na programy,
projekty lub zadania
WyszczegÓlnienIe

I
Lp

finansowane
sradkami
udzi ałem srodków,
o których mowa w okreSlonyml w art 5
art SusI l p«t2 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
ustawy

finansowane z

12.4

realizację

12.4.1

wyni kaj ące wyłącznie

z zawartych umów z
podmIOtem
dysponującym

srodkami, o których
mOW"a wart. S usL l
pkt2 ustawy
12.4.2

Wydatki na wło::ład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu. projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków. o
których mowa wart. 5
ust 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania

tymi

w tym:

Wydatki na wkład

w związku z już
zawartą umową

na

realizację

programu ,
projektu lub zadania

środkam i

12.5

w tym:

w tym

krajowy w związku z
zawartą po dniu 1

12.5. 1

stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projekru
lub zadania

rlllanso.Naneoo w co
najm niej 60%
srodkami. o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Prlyd'lody l ~ kr..,."ow.
PQllC.Hk• • ft'IiJi_ów
~~.w

w związku z lUZ
na

zawartą umową

realizaCję

programu.
projektu lub zadania

.. ~.udl\Mem

........._ .o u"..\ICft_ ..
.,,$ .....

lp1tł2~t>o.

W'lgl~",, _

"'""'-I)ono ..._

12.6. 1

12.6

1uD._

z-.zJw ........... .... realoz.,e

11'''''-. Plo,.""

'Ił ZW i ązku

Z JU Z

zawartą um ową

na

realizaCje programu.
prOjektu lub zadania

....

127.1

12.7

Formuła

WykOt'lBl"lle201 1

0.00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

W)'kOt'larwe 2012

10347.56

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 .00

Plao 3 kw 20 13

562543 ,00

473 025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

O.CO

Wy.konarlle 20 13

4 137.66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

C.OO

561967 .00

473 025,00

473 025.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

17 519.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017 l )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0.00

0.00

2019

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

"'''

"'"
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w tym:

I
Wyszczegolmenle

Lo

Wydatki maj~lkowe
na realizację
Wydatk i majątkowe
programu. projektu
na programy.
lub zadania
projekty lu b zadania
wymkaJilce wyłączn ie
fin ansowane
finansowane z
Z zawartych umów z
srodkaml
ud ziałem Srodkow.
podmiotem
o których mowa w okreslonyml wart. 5
dysponułącym
an. 5 ust l pkl 2 i 3 ust l pkt :2 ustawy
srodkami. o których
ustawy
mowa wart. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
t2.4

12.4 .1

12.4.2

Wydatki na wkład
krajowy w zwi~zku z
umową na realizację
programu. projektu
lub zadania
finansowanego z
udzialem środków . o
których mowa wart 5
ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopie'; finansowania
tymi srodkami
12.5

w tym:

w związku z JUż
zawartą umową

na

realizację

prog ramu,
projektu lub zadania

12.5.1

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu'
s[yCZIlia 2013 r.
umową na rea lizację
programu, proj ektu
lub zadania
finansowa nego w co
najmniej 60%
środkami. o których
mowa wart. 5 usl. 1
pkt 2 ustawy
12.6

w tym:

w tym.
Przvcr>OC1y l 'V\UIU luedytOw
pol'ł(:IC' . """"'" I>""""OW
~ r1o&oowv<:n

w

związku

z j uz

zawartą umow.ą

na

realizację

prOQramu,
projektu lub zadania

l_Z~U l

n" ,eah...

c~

W zWiązku Z juz

.,..,. ględu ".lIopoeł1

umowa na
prog ramu.
projektu lub zadania

12.7

12.7.1

.<t. 5 lISI.
..._

12.6.1

pOW5UIJI!<''' ..

umowa

...... !l<OJei<ll> lub u _
"'_ _ego zlMlDlle'"
., Od"ów. o klOrycn _
...

pro~a

I

p_,2

~

bel

zawartą

rea lizację

.... rymi ... O<I.......

Formuła

,

Wykonanie 201 l

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 .00

0 .00

la 347.56

0.00

0.00
0.00

0,00

Wykonanie 2012

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plan J kw 2013

562 543.00

473025.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wykonanie 201 J

4137.66

0.00

0,00

0 ,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

201'::

561967 .00

473 025.00

473025 ,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

20 i 5

17 519,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2016

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

000

,

2017 l )

0.00

0.00

0.00
0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

I

2018

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

i

2019

0,00

---~

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00
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Kwoty dOtyczące ptz.9JłCi. I spla!)' ZODOwIązań po sarnodzielnyCł1 publicznych zakladaCł1 opteki zdro.orotnej oraz pokryCIa ~ wyr.ku

Wydatki blez",ce na
pokryCie ujemnego
wyniku finansowego

Wy5ZczegOlmen le

~eiłieg o

Wyszczególnienie

pu;lIą:~

ai

?f"dadu

OPIe&Yb:owotneJ
budżetu

obJigatatluszy

zobowiĄZań JUz
zaclągni~IYCh

12.8

Wyda tk i
tytułu

ble zące

z

$WladCZenl3

emltenla na1eznego
oDllgatanU$ZOffi.
nl euwzgl ędn l 3ne

limiCie

w

spłaty

zObow iązań o którym

mowa wart. 243
ustawy

12.8.1

za org an stanOWiący Wald emar labieiski
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Objasnienia do

uchwały /zarządzen ia

nr

X L V łl /3 1 712014

z dnia 20 14-08-28

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLVl1l3 J7/2011
RADY MIEJSKI EJ W MAKOWlE MAZOWIE CKIM
Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 r .
w sprawie dokonania zmia n w Wieloletniej Prognozie Finan sowej

Miasta Maków Mazow iecki na lata 20 14-20 19

W WieloJetnicj Prog nozie Fina nsowej Mia sta Maków Mazowiecki na lata 20H ·20 19 wpl·owadza
zmi any d otyczące 20 14 roku:

SI ę

na stę pujące

.

zw i ę k sze nie

dochodów

bi e żącyc h

.

zw i ę k sze nie

dochodów

m ajątkowych

- zwi ę kszenie wyd atków

•

bi eżącyc h

- zmniejsze nie wyd at ków
- zwi ę k sze nie
Dokonuje

zw i ązku

z nie

s ię

o

kw otę

o

zaa n gażowania

wolnych

J 40.054,83 zl;

kw otę

kw otą

m ajątkowyc h

o

20.000 ,00 z.J;

11 5.856,83 zJ;

kwotę

ś ro dk ów

29.078 ,00

Program u

zł ;

do kwoty 758.7 17,43 zl.

zmn iejsze nia przychodów w 20 14 r. ora z

zac i ąga ni e m pożycz ki

Samorządowego

o

dŁu g u

na koniec roku 20 14

O kwotę

277.258 zl w

z Europ ejskiego Fundu szu Rozwoju Ws i Pols kiej w Warszawie w ramach

Pożycz kow ego.
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•
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NR XLVII/318/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale

budżetowej

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późno zm.) oraz art. 211, art. 2 12, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20 13 r., poz. 885 z późno zm.) Rada
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w

budżecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr I i 2.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:
l ) Dochody w łącznej kwocie 29.611.164.76 zł, z tego :

•

a)

bieżące

b)

majątkowe

w kwocie

28.468.904,76

w kwocie

1.142.260,00

zł ,

zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie 31.689.282.19 zł. z tego :
a)

bieżące

b)

m ajątkowe

w kwocie

26.061.433,19

w kwocie

zł,

5.627.849,00 zł.

§ 3. Dokonuje s ię zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr la i 2a.
§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany
w wysokości 2.078.117,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zac iągniętych

pożyczek

budżetu

deficyt

rządowej

miasta

w kwocie 1.553.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 525.117,43

zł.

2. Ustala s i ę łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.401.717,43
w wy sokośc i 1.323.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

zł

oraz

łączną kwotę

rozchodów

budżetu

3. Ustala się limity zo bowiązań na
w kwocie 1.553.000,00 zł.

zac iągnięcie pożyczek

§ 5. Dokonuje s i ę zmian w wydatkach
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

majątkowych

na sfinansowanie planowanego deficytu

na 2014 rok, które po zmianach

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

należącym

i nie

wynoszą

nal eżącym

budżetu

5.627.849,00

zł,

do sektora finansów

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuj e w roku budżetowym 2014.
2. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

,

Przewodniczący

Rady

Miej skiej

Id: 9C5E8CE2-889A-4A2 1-9B78-AB3IC43FD 105. Podp isany
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Nr 1 do

Uchwały

Nr XLVII/318/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dzia ł

Rozdzi ał

700

0970

71 5500,00

30000,00

745500,00

10000,00

30000,00

40000,00

150373,00

35635,00

186008,00

2 1 900,00

35 635,00

57535,00

20000,00

35635,00

55635,00

II 816020,00

5000,00

II 821 020,00

2502980,00

5000,00

2507 980,00

8000,00

5000,00

13000,00

1697188,96

12 178,00

1709 366,96

16508,00

12 178,00

28686,00

0,00

12 178,00

12 178,00

6 100,00

20000,00

26 100,00

Domy i ośrodk i kultury, świ etlice i kluby

0,00

20000,00

20000,00

Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy fi nansowej udzielanej
jednostkam i sa morządu terytorialnego na dofinansowanie
w łas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

20000,00

20000,00

Razem :

29508351,76

Wpływy

z rÓinych dochodów

gmin (miast i miast na prawach powiaru)

Wpływy

z r6tnych dochodów

Dochody od osób pra wnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek Diepos i a dajlłcych os obowośd prawnej oraz wydatki
zwią za ne z ich poborem

756

Wpływy

z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od

czynności

cywi lnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednoslek organizacyjnych

756 15

0910

Odsetk i od nieterminowych wpla! z ty t u łu podatków i o pł at
Oświa ta

801

Szkoły

80101

2010

i wychowanie

podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z b udże tu panstwa na real i zację zadań
z zakresu administracji rządo .....-ej oraz innych zadań
zleconych gminie (zw iązkom gm in) ustawami
bieżących

Kultura i ochrona dziedziclwa na rodowego

921
92109

6300

Po zmianie
1490006,00

Urzędy

75023

Zmiana
30000,00

Administracja publiczna

750

z mianą

1460006,00

Pozosta ła dz i a laJnośC

0970

•

Przed

Gospodarka mieszkaniowa
70095

•

T reść

§

m iędzy

Id: 9CSE8CE2-889A-4A2 1-9B78-AB3 IC43FD 1DS. Podpisany
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Nr la do

Uchwały

Nr XLVII/3 I 8120 14

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
UCHWALAMI NA 2014 r."

Dzial

Rozdzial

T reść

§
Oś wiata

801

Szkoły

80101
20 10

Przed

i wychowanie

podstawowe

Dotacje celowe otrzymane z bud1etu państwa na realizację zadań
z zakresu administracj i rządowej oraz ilUlych zadań

biet.ącyc h

zmianą

Zmiana

Po zmianie

0,00

12178,00

12178,00

0,00

12 178,00

12 178,00

0,00

12 178,00

12 178,00

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Ru em :

I

3062207,151

121 78,00 1

3074385, 15 1

•

Id: 9C5E8CE2-889A-4A21-9B78-A B3! C43FD! 0 5. Podpisany
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Nr 2 do

Uchwały

Nr XLV1I/3 18/20 14

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 201 4 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dz i a ł

Rozdział

750
75023

•

Treś ć

§

Przed

zmian ą

Zmiana

Po zmianie

Adminislracja publiczna

3051925,00

80635,00

3132 560,00

Urzędy

2735530.00

80635,00

28 16165,00

I 584 000,00

30408,00

1614408,00

288300,00

5227,00

293527,00

235000,00

- 20 000,00

2 15000,00

67000,00

l2 000,00

99 000,00

2 15000,00

- 12000,00

203000,00

0,00

15000,00

15000,00

gmin (m iast i miast na prawach powiatu)

4010

Wynagrodzenia osobowe pracown ików

4 110

Sk ł ad ki

4210

Zakup mate r iałów i wy posaże n ia

4260

Zakup energii

4300

Zakup usł ug pozos tałych

6050

Wydatk i inwestycyjne jednostek

6060

Wydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek budUtov.ych

0.00

30000,00

30000,00

publ iczne i ochrona pruciwpotarowa

28050,00

5500,00

33 550,00

23500,00

5500,00

29000,00

23500,00

5500,00

29000,00

12334 470,95

- 178078,00

12 \56 392,95

4 740925.00

- 25 \ 580,00

4489345,00

7000.00

12 178.00

19178,00

na ubezpieczenia s połec zne

Bezpieczeństwo

754

budżetowych

Komendy wojewódzkie Policji

75404
3000

Wpłaty jednostek na państwowy
Oświ a ta

801

Szkoły

80101

fundusz celowy

i wychowanit

podstawowe

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

126000.00

10000,00

136000.00

6050

Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych

277 258.00

- 273 758,00

3500,00

Oddziały

229672,00

0,00

229672,00

43927,00

- 15000.00

28927,00

0,00

15000,00

15000,00

Przedszkola

3223 438,00

73502,00

3296940,00

40 10

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 63 1 146,00

7502,00

1638648,00

4 170

Wynagrodzenia bezosobowe

3000,00

785.00

3785,00

4270

Zakup uslug remontowych

26643,00

- 2 500,00

24 143.00

4300

Zakup uslug pozostalych

57200,00

-785.00

56 4 15,00

6050

Wydatki inwestycyj ne jednostek budtetowych

160 000,00

68500,00

228500.00

Ochrona zdrowia

250000,00

0,00

250 000,00

Przeeiwdzialanie alkoholizmowi

228000,00

0.00

228000,00

9500,00

2600,00

12 100,00

80103

przedszkolne w szkołach podstawowych

42 10

Zakup mate riałów i wyposażen i a

4270

Zakup

80 104

851
85 154
4 170

usług

remontowych

Wynagrodzenia bezosobowe

Id: 9CSE8CE2-889A-4A2 I-9B78-AB3 1C43FD IDS. Podpisany
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4210

Pomoc

852

l połeczn a

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
al imentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212
3110

Świadczenia społeczne

411 0

Skł ad k i

na ubezpieczenia społeczne

Pozos tał e

853

zadania w zakrcsie polityki

spo łecznej

Pozostała dzia łalność

85395

•

Zakup materiałów i wyposaże n ia

55000,00

- 2 600,00

52 400,00

5 144922,83

0,00

5 144 922,83

2754777,00

0,00

2754777,00

261 1 972,00

- 34 500,00

2577 472,00

65084,00

34500,00

99 584,00

128745,69

0,00

128 745,69

128745,69

0,00

128745,69

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

23306,14

- 2 1 881 ,56

1424,58

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

1233,86

- I 158,44

75,42

4307

Zaku p usł ug pozoslałyc h

63 154,04

2188 1,56

85035,60

4309

Zakup usł ug pozosIałyc h

3343,46

I 158,44

4501,90

Gospoda rka komunalna I ochrona bodowiska

3540204,00

0,00

3 540204,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

I 70 1 400,00

0,00

170 1400,00

7000,00

- 4 000,00

3000,00

38640,00

- 4 000,00

34640,00

I 634000,00

8000,00

1642000,00

369000,00

0,00

369000,00

95000,00

- 12000,00

83000,00

900
90001
4270

Zakup usł ug remontowych

4300

Zakup

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

us ł ug pozostałych

Oświet len ie

900 15

budżetowyc h

ulic, placów i dróg

4300

Zaku p usług pozostałych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud1etowych

0,00

12 000,00

12 000,00

Kultura i oc: hrona dziedzictwa narodowego

871520,00

III 180,00

982700,00

Domy i oś rodk i kultury,

468660,00

I I I 180,00

579840,00

48660,00

I I I 180,00

159840,00

1233004,00

lO 300,00

1243304,00

297004,00

to 300,00

307304,00

921
92 109

świetl i ce

i kluby

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansoWllnie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
6220
inwestycyj nych innych jednostek sektora finansów
I publicznych
Kultura fizyczna

926

Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

I 500,00

I 300,00

2800,00

4270

Zakup uslug remontowych

6500,00

18000,00

24500,00

4300

Zaku p usług

4 1000,00

- 9 000,00

32 000,00

3 1 659745,1 9

29537,00

3 1689282,19

pozostałych

Razem:

Id: 9C5E8CE2-889A-4A2 1-9B78-AB3 1C43FD ID5. Podpisany
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Nr 2a do

Uchwały

Nr XLV1113 18/20 14

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
"ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2014 r."

Dział

Rozdzial

Oświata

801

Szkoły

80101
4240

Przed

i wythowanit

podstawowe

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Pomoc: spoletzna

852

•

Treść

§

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ren towe z ubezpieczenia

85212

zmianą

Zmiana

Po zmianie

0,00

12118,00

12118,00

0,00

12118.00

12118,00

0,00

12178,00

12 178,00

2901853,83

0,00

2901853,83

2754000,00

0.00

2754000.00

2611 972,00

·34500,00

2517 472,00

65084,00

34500,00

99584,00

społecznego

3 110

Świadczenia społeczne

4110

Skł adki

na ubezpieczenia społ eczne

Razem:

3062207,15

3074385,15

•

Id: 9C5E8CE2-889A-4A21-9B78-AB31 C43FOI DS. Podpisany
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Nr 3 do

Uchwały

Nr XLVIl/318/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

)

•
3401717,43

Przychody ogólem:

•

I.

Wolne środk i, o których mowa wart. 2 17 ust.2 pkt
6 ustawy

950

758717,43

2.

Przychody ze splat pożyczek i kredytów
udzielonych ze środków publicznych

951

300000,00

3.

Przychody z zaciągniętych
rynku krajowym

952

2343000,00

pożyczek

i kredytów na

Rozchody ogólem:

I.

Splaty otrzymanych krajowych

1323600,00
pożyczek

i kredytów

Id: 9C5E8CE2-889A-4A21-9B78-AB3I C43FDI DS. Podpisany

992

I 323600,00
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Nr 4 do

Uchwały

Nr XLVJIl318/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
WYDATKI

Dzial

Rozdział

Prud

5467,00

0,00

5467,00

5467,00

0,00

5467,00

5467,00

0,00

5467.00

400000,00

0,00

400000,00

Dostarczanie ciepła

400 000,00

0,00

400 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

400 000,00

0,00

400000,00

Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen.
Putaskiego do ul. St. Moniuszki· etap II

150000,00

0,00

150000,00

Opracowanie dokumentacji budowy centralnej kotłowni przy
ul. Przemysłowej wraz z rozbudową miejskiej sieci
cieDlowniczei

250000,00

0,00

250000,00

Transport i lączność

1441 188,00

0,00

I 441 188,00

Drogi publiczne gminne

1441 188.00

0,00

1441 188,00

1400 000,00

0.00

1400 000,00

523 100,00

0.00

523 100.00

Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica
Krzywoustego, Chrobrego, część ulicy J agiełły

624 150,00

0,00

624 150,00

Przebudowa ulicy K.I . Gal czyńsk iego

252750,00

0,00

252750,00

41 188,00

0,00

4 1 188,00

41 188.00

0,00

41 188,00

Inrormatyka

556500,00

0,00

556500,00

Pozostala dzialalność

556500.00

0,00

556500,00

473025,00

0,00

473025.00

473025,00

0,00

473025,00

83475.00

0,00

83475,00

83475.00

0,00

83475,00

0,00

45000,00

45000,00

przedsiębiorczości

Dotacje celowe przekazane do

samorządu

województwa na

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez
stworzenie zinle~rowanYch baz wiedzy o Mazowszu
Wytwarzanie i zaopatrywan ie w tntrgił
I wod,

40001
6050

600
60016
6050

Po zmianie
5467,00

Rozwój

400

Zmiana
0,00

przemysłowe

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
6639
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

•

zmianą

5467,00

Przetwórstwo

15011

NA 2014 r.

Trdt

§

ISO

MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne jednostek

elektryczną,

gaz

budżetowych

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montatem separatora
w ulicy Sportowej - etap III- ulica Świerkowa i ulica
Wiśniowa

•

Dotacja celowa na pomoc finansową udzie l aną między
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadao inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6300 jednostkami

Przebudowa dróg gminnych

usprawniających komunikację

pomiędzy Gminą Czerwonka, Gminą

Kamiewo i Miastem

Maków Mazowiecki
720
72095
6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Przeciwdziałanie

budżetowych

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków

Mazowiecki
6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków

Mazowiecki
750

budżetowych

Administracja publiczna

Id: 9C5E8CE2-889A-4A21-9B78-AB31 C43FDI DS. Podpisany
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Urzędy

75023
6050

6060

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

45000,00

45000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15000,00

15000,00

Modern izacja wewnętrznej instalacji c.o. w Urządz i e Miejskim

0,00

15000,00

15000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

30000,00

30000,00

Zakup komputerów

0,00

30000,00

30000,00

437258,00

.205258,00

232000,00

277 258,00

·273 758,00

3500,00

277258,00

· 273 758,00

3500,00

Moderni zacja za plecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w
Makowie Mazowieckim wraz z WYjXlsa1eniem

277 258,00

·273758,00

3 500,00

Przedszkola

160000,00

68500,00

228 500,00

160 000,00

68500,00

228500,00

30000,00

2500,00

32 500,00

130000,00

66 000,00

196 000,00

1836854,00

20000,00

1856854,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1 634000,00

8000,00

1642000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budtelowych

1 634000,00

8000,00

1642000,00

Budowa sieci kanal izacji deszczowej na odcinku od ulicy
do ulicy Gen. Puł askiego wraz z montażem
separatora oraz wylotem kanału deszczowego do rzeki Orzyc

1634000,00

8000,00

1642000,00

0,00

12000,00

12 000,00

0,00

12000,00

12000,00

0,00

12000,00

12000,00

Pozostała dzia ła ł ność

202854,00

0,00

202 854,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

202854,00

0,00

202854,00

Opracowanie dokumentacji rewitalizacji ry nku miejskiego

100 000,00

0,00

100000,00

Ści etka dydaktyczna"Ja i przyroda zal eżymy od siebie"

57354,00

0,00

57354,00

Urządzenie ciągów

45500,00

0,00

45500,00

Kultura i ochrona dziedziclwa narodowtgo

48660,00

III 180,00

JS9840,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kl uby

48660,00

III 180,00

159840,00

48660,00

III 180,00

159840,00

Dotacja celowa - -Modernizacja sali kinowej w Makowic
Mazowieckim

48660,00

- 48 660,00

0,00

Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowic
Mazowieckim

0,00

11 5560,00

11 5560,00

Dotacja celowa - Zakup komputerowego systemu obsługi
i sprzedaty biletów, ekranu, nagłośnienia kinowego oraz
przystosowanie kabiny projekcyjnej

0,00

44280,00

44280,00

931000,00

0,00

931000,00

Oświata

801

Szkoły

80101
6050

80 104
6050

•

iwychowanit

podstawowe

Wydatki inwestycyj ne jednostek

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowyc h

budżetowyc h

Modernizacja drogi wjazdowej w Przedszkolu
Nr I

Samorządowym

Termomodem izacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr
4 w Makowic Mazowieckim
Gospodarki komunalna i ochrona

900
90001
6050

środowiska

Kościelnej

Oświ etlen i e

900 15
6050

ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wykonanie oświetlenia ulicznego częśc i ulic: Mazowiecki ej,
Prostej, Konopnickiej
90095
6050

921
92109

pieszych w Parku Sapera

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych

926

Kultura fizyczna

Id: 9C5E8CE2·889A-4A2 1·9B78·AB3 1C43FDI D5. Podpisany
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Pozostała działalność

92695
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
Przebudowa budynku

siłowni

budżetowych

przy ulicy Admirała Rickovera

w Mal<owie Mazowieckim

Razem

Id: 9C5E8CE2-889A-4A2 1-9B78-AB31 C43FD 1D5. Podpisany

I

93 1000,00

0,00

931000,00

93 1000,00

0,00

93 1000,00

93 1000,00

0,00

93 1000,00

5 656 927,00

I

- 29 078,00

I

5 627 849,00

Strona 3
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Załącznik

Nr 5 do

Uchwały

Nr XLVII/318/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji
Iw zl/
Dział

I

Treść

Rozdzial

2

3

podmiotowej

p....udmiotowej

celowej

4

5

6

Nazwa jednostki

Jednostki sektora finansów publicznyc h

767000

257495

150

15011

Samorząd

600

60016

Gm ina Czerwonka

41 188

851

85154

Powiat Makowski

6000

921

92109

Mieiski Dom Kultury

375000

921

92116

Mieiska Bibliotek Publiczna

392 000

Jednostki nie

należąc e

Województwa Mazowieckiego

do sektora finansów publicznych

801

80104

NieDubliczne onedszkola

851

85154

Realizacja programu promaktyki antyalkoholowej

921

92105

Działalność

926

92605

Uoowszechnianie kulturv fizycznei i soortu

5467

173827

Id: 9C5E8CE2·889A-4A21·9B78·AB3IC43FDID5. Podpisany

120000

173827
10 000

kulturalna

OGÓLEM:

204840

6500
103500
940827

377495

Strona I

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVIl/318/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 102.813 zł, w tym:
zwiększenie

dochodów w rozdziale 70095 o

kwotę

zł

30.000

tytułu

z

zwrotu

opłat sądowych

komorniczych;
-

zwiększenie dochodów w

-

zwiększenie

rozdziale 75023 o kwotę 35.635

dochodów w rozdziale 75615 o

kwotę

zł

z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP;

zł

5.000

tytułu

z

odsetek od nieterminowych wpłat

podatków i opłat;
-

zwiększeniedochodów w

rozdziale 80 IOI o kwotę 12.178

Decyzją WojewodyMazowieckiegoNr

-

zwiększenie

zł

z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z

127;

dochodów w rozdziale 92109 o

kwotę

20.000 zl z

tytułu

otrzymanej pomocy finansowej z

Powiatu Makowskiego.
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 29.537
-

zwiększenie

wydatków w rozdziale 75023 o

kwotę

zł

80.635

zł,

w tym:

z przeznaczeniem na wynagrodzenia za

pracowników zatrudnionych w ramach umów z PUP oraz na zadania inwestycyjne: ,,zakup komputerów"
i "Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w

Urzędzie

Miejskim";

-

zwiekszeniewydatków w rozdziale 75404 o kwotę 5.500

-

zmniejszenie wydatków w rozdziale 801010

zł

kwotę 251.580zł
zł

"Modernizacja zaplecza kuchennego ... " - 273.758
ogrzewanie - 10.000

zł ;

oraz o

kwotę

z tytułu

12.178

zł

na

wpłat

na Fundusz Wsparcia Policji;

w związku z brakiem realizacji inwestycji

oraz

zwiększenie

wyposażenie szkół

w

wydatków na centralne

podręczniki

oraz

materiały

edukacyjne i ćwiczeniowe.
-

zwiększenie

wydatków w rozdziale 80104 o

kwotę

zł

73.502

na

realizację zadań:

budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim" - 66.000
wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr l" - 2.500
-

zwiększenie

wydatków w rozdziale 92109 o

kwotę

zł,

zł,

"Termomodernizacja
"Modernizacja drogi

oraz na wypłatę nagrody jubileuszowej.

111.180

zł

z przeznaczeniem na udzielenie dotacji

celowej dla Miejskiego Domu Kultury na zadania: "Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie
Mazowieckim" i "Zakup komputerowego systemu

obsługi

i

sprzedaży

biletów, ekranu,

nagłośnienia

kinowego oraz przystosowanie kabiny projekcyjnej";
-

zwiększenie wydatków w

rozdziale 92605 o kwotę 10.300

zł

na przeprowadzenie remontu sali w pawilonie

sportowym oraz zajęcia dodatkowe.
Ponadto dokonuje

się

przeniesienia

środków pomiędzy

paragrafami w rozdziałach: 80103, 85154,

85212, 85395,90001,90015.
BURMI.., ... ."~,,,

TA

mgr Ja"
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Załącznik Nr ........ J.............
do Protokołu Nr .. 6.ą!! ......
z dni.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo

W okresie od sesji w dniu 10 Iipca2014 roku do chwili obecnej :

zajmowałem

się

bieżącymi

sprawami

dotyczącymi

funkcjonowania

Miasta

Urzędu

Miejskiego, wydałem między innymi następujące zarządzenia :

w sprawie

ogłoszenia

wykazu

nieruchomości

przeznaczonej do oddania w

dzierżawę

w drodze

bezprzetargowej,

w sprawie
•

na

stopień

powołania

Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli

o awans zawodowy

nauczyciela mianowanego zatrudnionych w szkole. dla której organem

Miasto Maków Mazowiecki oraz

w sprawie

ubiegających się

powołania

okreś l enia

w Wydziale Finansowo-Ekonomicznym

prowadzącym jest

regulaminu pracy komisji,

Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko
Urzędu

urzędnicze

ds.

księgowości

Miejskiego w Makowie Mazowieckim,

w sprawie dokonania zmian planów finansowych

przekazania jednostkom budżetowym

informacji o wprowadzonych zm ianach,

w sprawie ustalenia terminu

•

podręczników

w ramach

składania

Rządowego

wniosków o przyznanie pomocy finansowej na zakup

programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna",

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
informacji o

kszta łtowaniu

się

budżetu

Miasta Maków Mazowiecki,

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu

wykonania planu finansowego instytucji kultury za I pó łrocze 2014 roku .

Ponadto między innymi:
W okresie wakacyjnym wraz z pracownikami

Urzędu

Miejskiego

nadzorowałem

przeb ieg akcji lato

w mieście,

25 lipca w Urzędzie Miejskim miał miejsce egzamin dla nauczycieli ubiegających s ię o awans
zawodowy na
organem

stopień

prowadzącym

nauczyciela mianowanego zatrudnionych w

szkołach,

H

'l e '
• '1('/11 l
ił!-."iI •.ł.I:e.)~Q.>M:\.~ .

dla których

jest Miasto Maków Mazowiecki. Wraz z Sekretarzem Mia sta,

Przedstawicielem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Ekspertami z listy Ministerstwa
Edukacji Narodowej czuwa lem nad organizacją i przebiegiem egzaminu,

30 lipca

uczestniczyłem

w otwarciu pierwszego w Makowie Mazowieckim Niepublicznego

Przedszkola "PASTELOVE",

5 sierpnia

wziąłem udział

w XX Jubileuszowym Festynie Kultury Kresowej w

Władysławowi

14 sierpnia w ramach obchodów 90 - tej rocznicy przyznania
Reymontowi Nagrody Nobla podobnie jak w innych miastach
miało

miejsce Wielkie Czytanie . W przygotowanej na

Makowa i Szelkowa czytano

15

sierpnia

brałem

powieść

udział

Wniebowzięcia Najświętszej

w

noblisty pt.

miejskich

na rynku

tę okoliczność

Mrągowie,

Stanisławowi

Makowie Mazowieckim

sceneri i wraz z

mieszkańcami

"Ch łopi" ,

Święta

obchodach

Wojska

Polskiego

oraz

Maryi Panny,

W tym samym dniu obejrzałem spektakl "Gość Oczekiwany" zaprezentowany przez
mieszkańców

20 sierpnia

Szelkowa w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim,

brałem ud ział

w posiedzeniu komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej Rady Miejskiej

w Makowie Mazowieckim, gdzie omawiano projekty

•

25 sierpnia

uczestniczyłem

uchwał

na

dzisiej s zą sesję.

w XVI posiedzeniu Zgromadzenia

Międzygminnego Związku

Regionu

Ciechanowskiego,

26 sierpnia

wziąłem udział

w spotkaniu Starosty Powiatu Makowskiego z Burmistrzami i Wójtami

z powiatu, gdzie omawiano miedzy innymi:
dożynek

sprawę

grupy zakupowej energii, przygotowania do

powiatu makowskiego oraz realizowane inwestycje powiatowe,

w dn iach od 26 do 28 sierpnia
poprz e dzających dzisiej s zą s e sję .

uczestniczyłem

w posiedzeniach Komisji

Rady Miej skiej

Inwestycje:
Miasto Maków Mazowiecki prowadzi

następujące

zadania inwestycyjn e:

- prz ebu dowę ulic na Osiedlu Grzanka - ulica Świerkowa i Wi ś niowa - w chwi li obecnej prowadzone są
prace brukarski e na ulicy Świerkowej oraz prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej
w ulicy

-

Wi ś niow ej

przebudowę

wykonany

- planowany termin

za kończenia

prac 10

część

ulic na Osiedlu Królów Polskich -

został

ciąg

pa ź dziernika bi eżącego

ul icy Jagielly, Chrobrego i Krzywoustego 

pieszy w ulicy Chrobrego, Wykonawca ro zpoczyna przygotowania do
zakończenia

prowadzenia prac brukarskich w ulicy Krzywoustego - planowany t ermin
września bieżącego

-

budowę

prac

rozpoczął budowę

budynku

montażem

sepa ratora w ulicy

sieci kanalizacji deszczowej w ulicy

- planowany termin

przebudowę

prac 10

roku,

sieci kanalizacji deszczowej wraz z

Kościuszki

roku,

zakończenia

siłowni

prac 10

przy ulicy

Kościelnej

październi ka bieżącego

Admirała

Rickovera -

rozbiórkowe w budynku, wykonawca przygotowywuje

si ę

w

Kościelnej
stronę

Rynku do ulicy

roku,

dobiegają ko ńca

do

- wykonawca

rozpoczęcia

prace dekarskie
prac murarsk ich

i montażowych - planowany termin za kończenia prac 15 pa ździe rnika bieżąc ego roku,

- urządzenie ścieżki dydaktycznej w Parku Sapera "Ja i przyroda zależymy od siebie" po l egające na
montażu

•

-

tablic edukacyjnych wraz z infrastrukturą

przebudowę

brukową

ulicy

Ga l czyńskiego

oraz remon cie

- przebudowa

istni ejącego

towarzyszącą

polegać b ędz i e

dojazdu do ulicy

oraz utworzenie

pieszych,

na wymianie nawie rzchni na

Galczyńskiego

wykonawcy przekazano plac budowy - planowany termin

ciągów

zako ń cze ni a

-

czę śc ią

ulicy

ko stkę

Piłsuds kiego,

prac 15 li stopada

bieżącego

roku,

- remont

ciągu

skarp - prace

pieszego od ulicy
dobi egają

mieszkańcom miasta .

ko ńca,

Koście ln ej

do ulicy Sportowej oraz poszerzenie i umocnieni e jego

aby z dniem 01

wrze ś nia

za p ew nić

spra wną

komunikację

..

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 10 lipca 2014 roku Rada Miejska

przyjęła następujące

uchwały:

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Maków Mazowi ecki - se ktor A,
w spraw ie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowa nia przest rze nn ego miasta
Maków Mazowiecki - sekto r B,

•

w sp rawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor D,
w sprawie nadania nazw ulicom w

Mieście

podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

Maków Mazowiecki,

w sprawie

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki,

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki
na lata 2014 -2019,
w sprawie dokonania zmian w uchwale
w sprawie rozpatrzenia ska rgi na
Wszystkie

•

uchwały zostały

budżetowej

d zia łalno ść

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

Burmistrza Miasta .

zrealizowane .

BUR
mgr

