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ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na XLVIII 
sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
9 października 2014 roku o godz. 1200 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 XLVII 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 utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów 
głosowania, 

2) 	 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok", 

3) 	 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Maków 
Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, 

4) 	 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie 
komunalne, 

5) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Maków Mazowiecki na lata 2014 - 2019, . 

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

7) informacja z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2014 roku. 
7. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
8. 	 Wolne wnioski i informacje. 
9. 	 Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

mgr inż. 
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Protokół z XLVIII sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 9 paździe rnika 2014 r. 


w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego 


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

Ad pkt 1. 

Obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 12°° 

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 
Krzysztof Rutkowski. Obecnych na sesji było 13 radnych. 

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

Obrady XLVIII sesji trwały w czasie od godz. 12°0 do godz. 13°°. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że na sali obecna jest 
młodzież, są to laureaci ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł 
2014 r." O ich przedstawienie poprosił Panią Agatę Lawrenz. 

Inspektor Wydziału WIP Agata Lawrenz powiedziała, że na sesję zostały 

zaproszone dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim, które są 
laureatami tegorocznej kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł". Dodała, że 
organizatorzy bardzo się cieszą. iż taka liczna grupa wzięła udział w tym roku w 
konkursach plastycznych, literackich i innych, które były zorganizowane. Dzieci, 
które wzięły udział w tej kampanii zostały uhonorowane nagrodami przez jej 
twórców, dziennikarzy radiowo telewizyjnych z Poznania, którzy od lat są 
organizatorami kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" oraz przez Komisję do 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Maków 
Mazowiecki. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski i Przewodniczący RM Waldemar Zabielski 
wręczyli nagrody laureatom, którymi są: 

1. Jakub GoŹdziewski, 
2. Wiktor Suchta, 
3. Natalia Niksińska, 
4. Anna Rzepińska, 
5. Maja Kacprzycka, 
6. Aleksandra Marańka, 
7. Alicja Cikacz, 
8. Alicja Dunajewska 



9. Emilia Pajka, 

10.Alicja Zbrzezna, 

11. Małgorzata Stańczak . 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zapytał, czy są uwagi do porządku 


obrad. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poprosił, aby z porządku zdjąć 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, ponieważ potrzeba więcej czasu, aby 

dopracować tę uchwałę. Zostanie ona przedstawiona na przyszłej sesji. 


Więcej uwag nie było, wobec czego porządek obrad poddał pod głosowanie . 

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

Porządek obrad został przyjęty . 

Ad pkt 3. 

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


Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej. 


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

Protokół z XLVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

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 Jaroszewski korzystając z okazji, że jest to już przedostatnia sesja 

zapytał Burmistrza Miasta w swoim imieniu oraz mieszkańców, czy inwestycja w 

Parku Sapera została już zakończona. Powiedział, że ostatnio mijał się w tym 

parku z panią redaktor z lokalnej gazety, która jedną ręką prowadziła dziecko, a 

drugą pchała wózek po tym piachu wysypanym na ścieżkach. Jeżeli faktycznie 

inwestycja ta jest już zakończona, to szkoda byłoby, żeby to co tam wykonano za 

ponad 100.000,00 złotych zostało zniszczone przez warunki pogodowe, bo często 


ten park jest zalewany na wiosnę lub jesienią. Przypomniał, że Burmistrz Miasta 

przez swoją ośmioletnią kadencję uporczywie walczył z likwidacją ścieżki 


edukacyjnej, która była na Grzance. Nadmienił, że pozwolił sobie zrobić zdjęcie 


tarasu widokowego. Przypomniał, że wcześniej dawał sygnały i mówił o tym, że 


ten taras nie ma barierki. Zostało to naprawione i teraz taras ma już barierkę, 


ale jest tak zarośnięty krzakami, że nic z niego nie widać . Poprosił Burmistrza 

Miasta o ustosunkowanie się do tego, o czym mówił odnośnie Parku Sapera. 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz powiedział, że faktycznie 
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tak jak wspomniał radny Marek Jaroszewski zbliża się koniec kadencji, więc jest 

to dobry czas, żeby zakończyć pozytywnie niektóre zadania. Nadmienił, że na 

posiedzeniach Komisji Oświaty ( ... ) wielokrotnie mówiono o tym, że te ścieżki, 


które wysypane są piachem miały być wysypane tłuczniem. To by w sposób 

zdecydowany wzmocniło te ścieżki i dało inne możliwość poruszania się. W tej 

chwili jest tak, iż są miejsca utwardzone oraz takie, gdzie można poczuć się jak 

na pustyni. To niewątpliwie należy poprawić. Trzeba zaznaczyć, że te ścieżki 


wysypane piachem nie są przedmiotem marzeń radnych, ponieważ tam powinna 

być ułożona kostka, ale to zadanie już dla przyszłej rady . Należy powiedzieć o tej 

inwestycji, że ona nie jest jeszcze zakończona, to jest pierwszy etap prac, które 

będą w dalszej kolejność wykonane. Tam przede wszystkim należy udrożnić ciek 

wodny do Orzyca. Przeprowadzić drenami do tego cieku wodnego odprowadzenie 

wody i zadbać o wszystkie inne kwestie. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński odnośnie Parku Sapera 

powiedział, że jego zdaniem jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Z 

doświadczenia wiadomo, że przeważnie co dwa lata są problemy z wodą i ten 

park jest zalewany. Jeżeli nie zostanie uregulowana sprawa nadmiaru wody, 

która dostaje się na ten park poprzez tak zwany stary rowek może dość do tego, 

że na wiosnę przy dużym zebraniu WOdy przedostanie się ona na park i 

powstanie sztuczne jezioro. To zniweczy wszystkie prace, które zostały teraz 

wykonane. 


Ad pkt 6. 

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. 


ppkt 1) 

w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów 

głosowania, 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 


chciałby zabrać głos odnośnie projektu uchwały. 


Uwag nie było. 

Wiceprzewodniczący Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania. 
Następnie Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały pOddał pod 
głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za" 

podjęła uchwałę Nr XLVIII/319/2014 z dnia 9 października 2014 w sprawie 

utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania, która 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 


ppkt 2) 

w sprawie przyjęcia "Programów współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa wart. 3, 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r." 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 
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chciałby zabrać głos odnośnie projektu uchwały. 

Uwag nie było. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie przyjęcia " Programów współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa wart. 3, 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r ." 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XLVIII/320/2014 z dnia 9 października w sprawie przyjęcia 
"Programów współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa wart. 3, ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.", która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

ppkt 3) 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie 

komunalne, 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 
chCiałby zabrać głos odnośnie projektu uchwały. 

Uwag nie było. 

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

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało s ię - O głosów . 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XLVIII/321/2014 z dnia 9 października 2014 w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanow iącej mienie komunalne, 
która stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

ppkt 4) 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2014 - 2019, 


Przewodniczący RM Wa ldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 
chciałby zabrać głos odnośnie projektu uchwały . 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski powiedział, że zmiany dotyczą uchwały 

budżetowej, a co za tym idzie również Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Spowodowane są zwiększeniem wysokości dochodów i wydatków. Jeżeli chodzi o 
zmiany w uchwale budżetowej to łączne dochody miasta zostały zwiększone o 
kwotę 375.817,00 złotych. Dochody te w większości są z dotacji z 
Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego na 
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przeprowadzenie wyborów samorządowych - 56.802,00 złote. Dotacje na 
świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na usługi 
opie kuńcze, specjalistyczne wynoszą 288.291,00 złotych . Wprowadzone są 
również dochody w placówkach oświatowych kwota 30.724,00 złote i dotyczą 
refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy. Jeżeli chodzi o wydatki to 
są spowodowane wprowadzeniem dochodów. Kwota 56.802,00 złote na 
przeprowadzenie wyborów samorządowych. Kwota 30 .724,00 złote związana jest 
z opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w ramach umowy z Powiatowym 
Urzędem Pracy. W dziale 852 pomoc społeczna poza wydatkami 
wprowadzonymi na świadczenia rodzinne ora z składki zdrowotne i usługi 
opiekuńcze są drobne przesunięcia między paragrafami, które dotyczą 
zwiększenia środków na wypłatę stypendiów socjalnych z pomocy społecznej. 
Zmiany są również w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Dotyczy to dwóch inwestycji przeprowadzonych w Miejskim Domu Kultury. 
Wcześniej w budżecie miasta były zarezerwowane kwoty brutto na dotacje dla 
Miejskiego Domu Kultury. W związku z tym, że inwestycja w Polskim Instytucie 
Sztuki Filmowej jest rozliczana w kwotach netto, to dotacji miasto udziela 
również w kwotach netto na zadania inwestycyjne. Natomiast zostanie 
zwiększony budżet Miejskiego Domu Kultury o kwotę 30 .000,00 złotych. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2014 - 2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt 
uchwały poddał pod głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za", 

podjęła uchwałę Nr XLVIIIj322j2014 z dnia 9 października 2014 w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 

na lata 2014 - 2019, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu . 


ppkt 5) 

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 

2014 rok, 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś 


chciałby zabrać głos odnośnie projektu uchwały. 


Uwag nie było. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 
2014 rok . Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod 
głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za", 
podjęła uchwałę Nr XLVIIIj323j2014 z dnia 9 października 2014 w sprawie 
dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, 
która stanowi załącznik nr 8 do protokołu . 
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Ppkt 6) 
przyjęcie informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze . 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił s ię z zapytaniem, czy ktoś 
chciałby zabrać głos odnośnie informacji. 

Uwag nie było . 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że informacja została 
przyjęta. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski ogłosił 10 min przerwę, która trwała w 
godz. 1235 

- 1245 
• 

Ad pkt 7. 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski powiedział, iż radny Andrzej 
Bronowicz słusznie zauważył, że to jest pierwszy etap prac w Parku Sapera. Jego 
modernizacja rozpoczęła się za kadencji Tadeusza Ciaka. Ten park został 

prześwietlony i odkrzaczony, następnie postawiono pomnik ku chwale poległym 
saperom . W bieżącym roku udało się zdobyć środki w części tylko na 
sfinansowanie ścieżki dydaktycznej . Cały koszt wynosi około 100.000,00 złotych, 
z czego więcej niż połowa jest finansowana z wojewódzkiego Funduszu, a reszta 
z własnych środków. Dodał, że te ciągi piesze są utworzone z kruszywa 
naturalnego zgodnie ze sztuk<\- jeśli chodzi o rewitalizację terenów zielonych i 
nigdy nie było mowy o tłuczniu. W tej chwili w parku trwają jeszcze prace, jeździ 
tam ciężki sprzęt i dlatego te ścieżki tak wyglądają. Zaręczył, że usterki, o który 
wspominają radni miasto też widzi i one do końca października będą usunięte 
przez wykonawcę. Nadmienił, że taką pilną sprawą na przyszły rok, jeśli chodzi o 
Park Sapera jest wykonanie z prawdziwego zdarzenia schodów przy wale od 
strony rzeki jak również wybudowanie pochylni dla wózków. Na to jest projekt i 
zostało to już zgłoszone do starostwa, natomiast zabrakło pieniędzy. Jeżeli chodzi 
o to, co zgłaszał radny Jaroszewski odnośnie tarasu widokowego, to wielokrotnie 
radny Bronowicz przypominał o udrożnieniu ścieżki wzdłuż Orzyca i usunięciu 
suchych drzew. Starostwo Powiatowe przy trzecim podejściu wydało zgodę na 
usunięcie suchych topól, ale te prace będzie można wykonać w momencie, kiedy 
zmarznie grunt, czyli styczeń, luty. Przy tej okazji zostanie również odkrzaczona 
dawna ścieżka dydaktyczna w tym taras widokowy. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że na podstawie art. 24 h 
ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 30 kwietnia byli zobowiązani do złożenia 
oświadczeń majątkowych. Do Biura Rady wpłynęło 13 oświadczeń radnych, jedno 
oświadczenie nie wpłynęło. Po dwukrotnym upomnieniu 14 oświadczenie również 
wpłynęło do Biura Rady. Po ich przeanalizowaniu oświadczenia zostały 
przekazane do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, który stwierdził 
drobne nieprawidłowości w siedmiu oświadczeniach. Uzupełnień dokonano. 
Nadmienił, że w tym roku radni musieli dwa razy składać oświadczenia 
majątkowe. Do 30 kwietnia i na dwa miesiące przed końcem kadencji. Do chwili 
obecnej wpłynęło 13 oświadczeń majątkowych. Jeden z radnych nie złożył 
oświadczenia, został upomniany pismem i wyznaczono mu dodatkowy termin. 
Pomimo wyznaczonego terminu oświadczenie nadal nie wpłynęło i 8 października 
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do radnego zostało wystosowane wezwanie do natychmiastowego złożenia 

wyjaśnień. Dodał, że jego oświadczenie oraz Burmistrza Miasta zostały złożone 
do Wojewody Mazowieckiego. Woj ewoda nie stwierdził w tych oświadczeniach 
uchybień. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informacje o osobach, które 
złożyły oświadczenia majątkowe i stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad pkt 8. 
Wolne wnioski i informacje. 

Radny Marek Jaroszewski w Imieniu swoim oraz mieszkańców ulicy 1 Maja, 
Gen. Pułaskiego i Moniuszki podziękował za to, że te bloki zostały podłączone do 
kotłowni przy ulicy Gen . Pułaskiego 2. Złożył wyrazy wdzięczności Prezesowi 
Panu Lechowi Gadomskiemu i Zarządowi Spółdzielni ML-W "Jubilatka" , którzy 
umożliwili podłączenie tych bloków. 

Dyrektor MDK Bożena Pawłowska podziękowała za podjęcie pozytywnej decyzji w 
sprawie dofinansowania cyfryzacji kina w Makowie Mazowieckim. Szczególne 
podziękowania skierowała w stronę Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
Przewodniczącego Komisji Oświaty ( ... ) oraz jej członków, Burmistrza Miasta, 
Skarbnika Miasta, a także pracowników Urzędu Miejskiego, którzy pomagali w 
procedurze przetargowej. Zobowiązała się, że dołoży wszelkich starań, aby kino 
Mazowsze promowało Maków Mazowieckim w całym regionie. Dodała, że termin 
realizacji planowany jest do 31 października. Zaprosiła wszystkich na uroczyste 
otwarcie zcyfryzowanego, nowoczesnego kina Mazowsze., które będzie miało 
miejsce pod koniec października albo na początku listopada. 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski zwrócił się z zapytaniem, czy 
została już wykonana dokumentacja projektowa na budowę centralnej ciepłowni, 
bo z tego co pamięta termin na jej powstanie był do 15 września. Jeżeli tak, to 
czy miasto złożyło już wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz zauważył, że Prezes 
Gadomski zadał bardzo dobre pytanie. Odnośnie tego co mówił radny Marek 
Jaroszewski nadmienił, iż dobrze s ię stało, że te bloki, szkoła, straż mają ciepło i 
ileś kotłowni zostało zlikwidowanych. Cale miasto na tym skorzysta, ponieważ te 
szkodliwe substancje nie będą płynęły do rynku . Stało się znakomicie i za tym 
rada głosowała, ale trzeba dopilnować, aby ta inwestycja nie była wykonana 
zamiast. Jest to początek jakiegoś procesu i należy pójść dalej. Będzie to 
wyznanie dla nowej rady, dla nowego Burmistrza Miasta, bo kolejne ulice czekają 
na projekt ciepłowniczy. To jest praca u podstaw, którą należy w mieście 
wykonać zanim będą robione inne rzeczy . Nadmienił, że zabiera głos w tym 
temacie, aby podkreślić, że radni też są nim nadal zainteresowani. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że projekt 
został wykonany. Miasto złożyło wniosek do Starosty Makowskiego o wydanie 
pozwolenia na budowę centralnej ciepłowni wraz z rozbudową miejskiej sieci 
ciepłowniczej. Z tym, że ta rozbudowa dotyczy połączenia nowo projektowanej 
kotłowni z istniejącą siecią ciepłowniczą Spółki JUMA. Jest to odległość blisko pół 
kilometra . Dla centralnej ciepłowni jest wykonany projekt, który zawiera 
wszystkie branże, z czego zasadnicza część to jest budynek kotłowni . Projekt jest 
dla 9 megawatów z tym, iż budynek tak jest zaprojektowany, że pozwala na 
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dostawianie nowych kotłów. Instalacja wewnętrzna, techniczna też jest tak 

zaprojektowana, żeby umożliwiała podłączanie dodatkowych źródeł, nie tylko 

tych 9 megawatów. Było to poprzedzone wydaniem decyzji środowiskowej na 

rozbudowę sieci i uzyskaniem wszelkich zgód. Jest też zgoda osoby trzeciej, jeśli 


chodzi o lokalizację sieci, dlatego że inwestycja będzie prowadzona na działkach 


miejskich, a w części na terenie Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu . Podpisane są 


również umowy z PGE Dystrybucja na wykonanie zasilania do tej kotłowni. Dodał, 


że termin na wydanie pozwolenia upływa z końcem listopada albo początkiem 


grudnia, ale miasto dokłada wszelkich starań, żeby to pozwolenie było jak 

najszybciej wydane chociażby z tego względu, że tak stanowiła umowa z 

wykonawcą. Tam jest zatrzymane 10% wynagrodzenia do czasu uzyskania 

pozwolenia, na wypadek gdyby projekt miał jakieś niedoskonałości lub wady. 


Ad pkt 9. 

Zamknięcie obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej. 


Wobec zrealizowania porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący 


RM Waldemar Zabielski o godz. 1300 zamknął jej posiedzenie. 


Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 

pro~tkołOała: 
Mał orz Cikacz przewodniC~~y Miejskiej 

Insp rUM mgr inż. ~';ar Zabielski 
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LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

NA XLVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2014 r. 


1. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

L4. Dąbrowski Jerzy •••••• t::-. ••••••••••••••••••••••••• 

5. Gregorczyk Wiesława .......J :.J!A.l ..4' 
..)..':!:..f..>d... ~1..~ (V6. Jaroszewski Marek 

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

8. Michalska Elżbieta ··········· .. ·(łK············· 

9. Miecznikowski Dariusz ·············V ·"IJ·············· 
10. Rutkowski Krzysztof 

11. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 

http:p2z.?I;u.er.tlJ.lw.2O


Załącznik Nr ...... i ............... 
do Protokołu Nr i.?YW..... 

Lista osób za proszo nych na XLV 1.1 zdnia3. ~x.tłxY.t'!ta.Ldlt k 

Sesj ę Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 

· · · ·· · · ·· · IJ~·;~·) · · · 
........ ~~~.~~ ...... 


I. Deptula Zbigniew 

2. Gójski Jan usz 

3. Augustyn iak Mi ros law 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kołodziejsk i Cezary 

6. Włoczkowska Teresa Jo lanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Teresa Marciniec 

10. Emi lia Bonis ławska 

11. Wilkowski Jan 

12. Piegutkowski Andrzej 

13. Sobecki Ireneusz 

14. Gisztarowicz Roman 

15. Łysiak Tomasz 

16. Brdękiewicz Piotr 

17.Grabowski Roman 

18. Wielgolewski Jerzy 

w dniu 28 sierpnia 2014 r. 

Starosta Pow iatu 
Makowsk iego 

W icestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Radny Sej miku 
Województwa Mazowieckiego 

Przew. Rady Powiatu 

Radn y Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Prezes SM "Jubil atka" 

Przewodn icząca Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

Prezes TBS 

NSZZ"Solidardność" 

Przewodniczący 
NSZZ"Solidarność" 

Prezes Oddziału 

Powiatowego ZNP 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

Komenda nt Powiatowy 
Pol icji w Makowie 
Mazowieck im 

Komendant Powiatowy 
Pmistwowej Straży Poża rnej 
w Makowie Mazowieck im 

Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

Dyrektor SP ZOZ 



19.Piln iakowska Lucyna 

20. Świętorecki Sta ni s ław 

2 1. Kolos Jan 

22 . Płos ińska E l żbieta 

23 . Malinowska Anna 

24 . Sobolewska Anna 

25. Milewska Małgorzata 

26. Brzostek Barbara 

27. Marciniak Tadeusz 

28. Żebrowski Jacek 

29. Pawłowska Bożena 

30. Otłowski Janusz 

31. Kobyliński Mirosław 

32. Orzeł Anna 

33. Olzacka Katarzyna 

34. Dziadak Ryszard 

35. Paczkowski Marian 

36. Rusinek Aldona 

37. Daniel Żegliński 

38. Marlena Grzeszczak 

Palistwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarn y 

Dyrektor MZOSziPOW .......... .~.... 

Dyrektor ZS Nr I 

Dyrektor ZS Nr 2 

Dyrektor PS Nr I 

Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Członek Rady 
Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej 

Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w 
Makowie Maz. 

Prezes Towarzystwa 
Miłośników 

Ziemi Makowskiej 

Zastępca Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 

Prezes Oddzi ału 

Rejonowego PCK ~ ••••••••••••• 
Tygodnik Ostrołęcki 

Gazeta Makowska 

Kurier Makowski 
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39. l3artold I\nn<l 

40. Napiórkowska- Christow Maria 

4 I. Rakowska Nina 

Kierownik Wydzialu 
Spraw Obywatel skich 
w Urzęd z ie Miejskim 

Kierownik Wydzialu Geodezji , 
Katastru , Gospodarki 
Nie ruchomościami , Rolnictwa 
i Planowania Przestrzennego 
w Urzędz i e Miejskim 

Kierownik Wydzialu Integracji 
Europejskiej, In formatyki 
i Promocj i Miasta 
w Urzędzie Miejskim 
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Zalącznik Nr ..... 2................ 
do Protokołu Nr X'k.'v'!.lL... 
z dnia ~ .plldx.t(w.11ka.,.W(4~ . 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 

W okresie od sesji w 28 dniu sierpnia 2014 roku do chwili obecnej: 

zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta i Urzędu Miejskiego, 

wydałem między innymi następujące zarządzenia: 

• 	w sprawie przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej, 

• 	w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych 

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, 

• 	w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 

Ponadto miedzy innymi: 

2 września wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej 

Biblioteki Publicznej uczestniczyłem w Narodowym Czytaniu Trylogii, 

5 września brałem udział w uroczystości Jubileuszu 25 -lecia powstania Oddziału Chirurgii Urazowo

Ortopedycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki zdrowotnej - Zespołu Zakładów 

Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim, 

7 września wraz z delegacją mieszkańców Makowa Mazowieckiego wziąłem udział w Dożynkach 

Powiatu Makowego, Gminy i Parafii Płoniawy Bramura, 

12 września wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego reprezentowałem miasto w III Turnieju Miast na 

Szlaku Książąt Mazowieckich o tytuł Honorowej Stolicy Księstwa Mazowieckiego AD 2014. 

Gospodarzem spotkania była Gmina Zakroczym, 

19 września Urząd Miejski nadzorował przebieg finału kampanii "Sprzątanie Świata - Polska 2014", 

w którym uczestniczyli uczniowie podległych miastu placówek oświatowych, 

19 września, w Dniu Przedszkolaka odwiedziłem przedszkola działające w naszym mieście, 

w dniach od 19 do 21 września Urząd Miejski, Zespół Szkół nr 2 oraz Miejski Dom Kultury 

w Makowie Mazowieckim we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich zorganizował wystawę 

interaktywną "Muzeum na Kółkach" oraz imprezy towarzyszące, podczas których zaprezentowano 

dzieje społeczności żydowskiej na terenie Północnego Mazowsza, 

w dniu 24 września wziąłem udział w uroczystym otwarciu kompleksu sportowego na terenie Zespołu 

http:X'k.'v'!.lL


Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, 


tego samego dnia na zaproszenie władz Samorządu Województwa Mazowieckiego uczestniczyłem 


w konferencji, podczas której zaprezentowano m.in. informacje dotyczące wykorzystania funduszy 


na terenach wiejskich ze środków mechanizmów PROW 2007 - 2013, 


25 września wziąłem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej JUMA Sp. za. o. , 


25 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej, podczas której 


omawiano tematykę dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej, 

26 września na zaproszenie dyrekcji, rady pedagogicznej oraz uczniów Zespołu Szkół im. Żołnierzy 

Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim wziąłem udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły, 

30 września uczestniczyłem w uroczystym otwarciu hali sportowej na terenie Liceum 

Ogólnokształcącego , 

od 6 do 8 października brałem udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej poprzedzających 


dzisiejszą sesję. 


Przetargi: 


W dniu 03 października odbył się przetarg na usługę ubezpieczeniową miasta Maków Mazowiecki 


oraz podległych jednostek organizacyjnych . 


Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rada Miejska przyjęła następujące uchwały: 

o 	 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie loka lu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne, 
o 	 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości, 
o 	 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, 
o 	 w sprawie określenia wysokości op łat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz innych 

form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki 
oraz warunków zwolnienia z tych opłat, 

o 	 w sprawie podjęcia uchwa ły uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki, 

o 	 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki 
na lata 2014 - 2019, 

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

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane 
Ul; 
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UCHWALA NR XLVIIIJ319/2014 z dniaS~o.Ii.leXl:\I~ 1- . 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów glosowania 

Na podstawie art. 12 § 4 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 
zm .) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz 
Bunnistrza Miasta Maków Mazowiecki zarządzonych na dzień 16 listopada 20 14 r. tworzy się odrębne obwody 
głosowania: 

l) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego 
i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim, 

2) w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim. 

§ 2. Ustala się numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych odrębnych obwodów 
głosowania zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
Komisarza Wyborczego w Ostrołęce, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Bunnistrzowi Miasta. 

§ S. Zobowiązuje się Bunnistrza Miasta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie 
Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce. 

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

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~lski 
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/31912014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 2014 r. 

ODRĘBNE OBWODY GLOSOWANIA, 

NUMERY I GRANICE OBWODÓW, 


SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 


Numer 
obwodu 

Granice obwodu glosowania Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczei 

6 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zespół Zakładów 

Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego 
im. Duńskiego Czerwonego Krzyża 

w Makowie Mazowieckim 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Zespól Zakładów 

Lecznictwa Otwartego 
i Zamkniętego im. Duńskiego 

Czerwonego Krzyża 
w Makowie Mazowieckim 
ul. Wincentego Witosa 2 

7 Dom Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim 

Dom Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim 

ul. Mazowiecka 2 
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UZASADNIENIE 


Do Uchwały Nr XLVII1/319/2014 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


z dnia 9 października 40 14 r. 


w sprawie utworzenia w Mieście Maków Mazowiecki odrębnych obwodów głosowania 

W związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad 

powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast przedkładam Państwu projekt uchwały w przedmiocie sprawy. Art.1 2 § 4 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) stanowi: 

"Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód glosowania w 

zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śłedczym oraz 

w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim 

przebywać co najmniej 15 wyborvów. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką". 

W Mieście Maków Mazowiecki tworzy się dwa odrębne obwody głosowania w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 

Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim ul. Wincentego Witosa 

2 oraz w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 2. 

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie przedstawionej uchwały. 

. ". ~TA 

""gr IIIUSZ JOIłJw.tk1 
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z dnia ~fUXd6.!:ey.m~J.10l{1' .

UCHWALA NR XLVIIIJ320/2014 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 9 października 20 14 r. 

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, O których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wołontariacie 

na 2015 rok" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn o zm.) oraz art. 5 a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. , poz. 1118 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Przyjmuje się "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc i pożytku publicznego i o wolontariacie na 
2015 rok" stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęc i a. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie' 

ft 

Id: EJF3FA29-8335-42A l -A335-7989E6EFF965. Podpisany Strona I 



Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/320/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 2014 r. 

Program wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 


wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wołontariacie na 2015 rok 


§ l. Ilekrof w programie jest mowa o : 

l) programie - rozumie się przez to "Program Współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok, 

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn o zm.), 

3) uchwale - rozumie się przez uchwałę, do której załącznikiem jest Program, 

4) mieście - rozumie się przez to Miasto Maków Mazowiecki, 

5) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy, 

6) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. I pkt. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
O finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.), 

7) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. II ust. 2 i w art. 13 ustawy. 

§ 2. Ceł główny i cełe szczegółowe 

1. Celem głównym programu współpracy jest zintensyfikowanie współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz podnoszenie skuteczności i efektywności 
działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. 

2. Cele szczegółowe współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi obejmują: 

1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym: 

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę 
lokalną oraz jej tradycje; 


b) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych; 


c) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych; 


d) realizowanie ustawowych zadań samorządu ; 


e) promowanie społeczel\stwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności spoleczności lokalnych; 


f) zwiększenie udzialu mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 


g) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności spolecznej mieszkańców miasta; 


h) podnoszenie skutecznośc i i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 


i) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych szans z innymi podmiotami; 


j) uzupelnienie działań miasta w zakresie nieobjętym przez struktury administracji samorządowej; 


k) budowa partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi. 


2) Wspieranie i współpraca z ruchem organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich. 

3. Cele programu obejmują systemową zorganizowaną współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi. 

§ 3. Zasady współpracy 

Wspólpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego opiera się na zasadach, przy czym: 
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l. Zasada pomocniczości - oznacza, że miasto powierza organizacjom realizację zadań własnych, 
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy; 

2. Zasada suwerenności stron - oznacza, że stosunki pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi 
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależnośc i ; 

3. Zasada partnerstwa - zgodnie z zasadą partnerstwa organizacje pozarządowe, na zasadach i w formach 
określonych w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu 
i definiowaniu problemów społecznych Miasta Maków Mazowiecki, wypracowywaniu sposobów ich 
rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych; 

4. Zasada efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji 
zadań publicznych; 

5. Zasada uczciwej konkurencji - oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim podmiotom 
jednakowych informacji odnośn i e wykonywanych działań; 

6. Zasada jawności - Miasto Maków Mazowiecki udostępnia organizacjom pozarządowym informacje 
o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych; 

7. Zasada transparentności - Miasto Maków Mazowiecki przy współpracy z organizacjami pozarządowymi 
kieruje się zasadą przejrzystości. 

§ 4. Zakres przedmiotowy 

l. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych 
wart. 4 ust. I ustawy, o ile są one zadaniami miasta. 

2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu wspólpracy miasta z organizacjami pozarządowymi jest 
prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta. 

§ 5. Formy współpracy 

l. Współpraca Miasta Maków Mazowiecki może odbywać się w formie finansowej i pozafinansowej. 

2. Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o działalnośc i pożytku publicznego i o 
wolontariacie w formie: 

I) powierzenia wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, 

2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

3. Powierzanie oraz wspieranie zadań, o których mowa w ust. 2, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego 
konkursu ofert. 

4. Powierzenie zadań może nastąpi ć w innym trybie niż wotwartym konkursie, jeżeli zadanie można 
zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach (w szczególności poprzez zakup usług 
na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy - prawo zamówień publicznych, przy porównywalności 

metod kalkulacji kosztów oraz porównywalnośc i opodatkowania). 

5. Współpraca o charakterze poza finansowym może być realizowana w formie: 

I) wzajemnego informowania s ię o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu 
zharmonizowania tych kierunków poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji, przygotowanych przez organizacje pozarządowe dotyczących działań 
tych organizacji, na stronie internetowej Miasta w Miejskim Serwisie Informacyjnym, 

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach Rady Miejskiej, 
z prawem zabierania głosu, 

c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach 
sfery publicznej. 

2) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalnośc i statutowej tych organizacji : 

a) organizowanie przez administrację publiczną konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań 

gminy, 
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b) informowanie przedstawicieli organizacj i pozarządowymi o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz 
Komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień 
związanych z profilem działalnośc i tych organizacji, 

3) udostępnianie lokali na spotkania podmiotów programu i na spotkania otwarte (organizacje niedysponujące 
własnym lokalem miałyby możliwość zwrócenia s ię z wnioskiem o udostępnienie lokalu do organizacji 
spotkań, szczegółowe warunki udostępniania ustalane będą w każdym przypadku pomiędzy organizacją 

pozarządową a administratorem budynku), 

4) pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet miasta, w szczególności poprzez: 


a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje, 


b) promowanie ciekawych projektów, mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych, 


c) organizowanie konsultacji i szkole{, dotyczących zdobywania funduszy; 


d) dzielanie rekomendacji (przy pozyskiwaniu sponsorów i środków z innych źródeł zewnętrznych), 


5) promocję działalności organizacji pozarządowych w mediach (organizacje mogłyby również zamieszczać 
informacje o swojej działalnośc i na stronie internetowej Miasta), 

6) udzielanie pomocy rzeczowej w postaci możliwości korzystania z komputera, drukarki, kserokopiarki, faksu, 
itp., 

7) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z partnerami w skali lokalnej, regionalnej krajowej 
i międzynarodowej. 

§ 6. 1. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na realizację zadań 
publicznych. 

2. W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta w terminie 1 miesiąca: 


1) rozpatruje celowość realizowania zadania, 


2) informuje o podjętej decyzji. 


3. W przypadku stwierdzenia celowości zadania, informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania 
publicznego, o którym mowa wart. 11 ust. 2 ustawy. 

4. Oferta na realizację zadania złożona przez podmiot poza konkursem, powinna być po złożeniu zaopiniowana 
przez kierownika właściwego wydziału Urzędu Miejskiego bezpośrednio nadzorującego realizację zadania. 

§ 7. Zakres finansowy zadań publicznych Miasta realizowanych z udziałem organizacji pozarządowych 

i podmiotów, wyznacza przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2015 r. w uchwalonym planie wydatków. 

§ 8. Priorytetowe zadania publiczne 

l. Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Miasto Maków Mazowiecki w 2015 roku to: 

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

a) promowanie przedsięwzięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu i przemocy, 

b) wzbogacenie form upowszechniania kultury poprzez organizację festiwali, przeglądów, koncertów 
artystycznych, 

c) organizację konkursów, warsztatów i wystaw, 

d) wspieranie działalności edytorskiej i wydawniczej popularyzującej wiedzę o dziejach Miasta i losach jego 
mieszkańców, 

e) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących miasto, 


f) promowanie lokalnej twórczości, 


g) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych, patriotycznych i przedsięwzięć artystycznych, 


h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskośc i oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej, upowszechnienie postaw patriotycznych. 

2) kultura fizyczna i sport, 

a) współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych, 
oraz w zakresie organizacji wyjazdów drużyn i zawodników na zawody sportowe, 
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b) współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych 
wśród mieszkańców Makowa Mazowieckiego, akcji "Lato i zima w Mieście", 

c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych, 

d) współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów i innych 
imprez krajoznawczych, 

e) tworzenie warunków do prowadzenia dzialalności statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom, w tym 
udostępnianie obiektów sportowych, 

f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, 

g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza obszarem Miasta, 

h) romowanie aktywności i kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 

i) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych - promowanie potencjału turystycznego Miasta, 

j) promowanie i organizację grup wolontariatu (bez ograniczeń wiekowych), 

k) aktywizację osób starszych i niepelnosprawnych w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowo
turystycznych, 

l) promocję i programy stypendialne dla osób i dzieci (dofinansowanie wyjazdów, zgrupowań i obozów 
sportowych), 

m) organizowanie i prowadzenie szkoleil, kursów, wykładów i imprez z zakresu ratownictwa wodnego 
i pomocy przedmedycznej . 

3) wypoczynek dzieci i młodzieży, 

4) pomoc dla stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

5) tworzenie i realizacja programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy (zwłaszcza przemocy 
w szkole i przemocy domowej), 

6) wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany na podstawie "Miej skiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2015 rok". 

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, mOże 
być dokonane na wniosek Burmistrza Miasta, po akceptacji go przez Radę Miejską w drodze zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia programu. 

3. Obszary współpracy zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych w ustawie. 

§ 9. Okres realizacji programu 

Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalnośc i pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 
realizowany będzie w roku 2015. 

§ 10. Sposób reałizacji programu 


Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i realizację programu: 


l. Rada Miejska w zakresie: 

l) wytyczenia kierunków i obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 

2) określania corocznie wysokości środków w budżecie miasta z przeznaczeniem na realizację współpracy 

w obszarach określonych w programie. 

2. Burmistrz Miasta w zakresie: 

l) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami , 

2) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta, 

3) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

4) zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia zadań w zakresie działalności 
pożytku publicznego i udzielania dotacji z budżetu Miasta w ramach uchwalonego budżetu. 
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3. Skarbnik Miasta w zakresie: 

l) pomocniczości w przeprowadzaniu kontroli finansowej realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom, 

2) przedstawiania 	 Burmistrzowi Miasta uwag i wniosków w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczących spraw finansowych. 

4. Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie: 

l) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego, 

2) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności oferty, 

3) sporządzania opinii dotyczącej zakresu oferty i przedłożenia jej Burmistrzowi Miasta, 

4) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza wynikach rozpatrzenia ofert, 

5) publikowania wyników rozpatrzonych ofert, 

6) sporządzania umów, 

7) kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom wyłonionym 
w drodze konkursu, 


8) utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 


9) koordynowania realizacji i promocji programu. 


§ 11. Wysokoś~ środków przeznaczonych na realizację programu 

Na realizację Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 

Ił 18 z późno zm.), przewiduje się przeznaczyć kwotę 120.000,00 złotych. 


§ 12. Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji społecznycb 


l. Program przygotował Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta. 

2. Sposób konsultacji programu został określony Uchwałą Nr XLlX/317/20l0 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 września 20 lOr. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących dzialalności 

statutowej tych organizacj i. 

3. Projekt podlegał konsultacjom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w 
Biuletynie łnformacji Publicznej w okresie od 24 września do 8 października 2014 r. We wskazanym okresie uwag 
do programu nie zgłoszono. 

4. łnformacja o przeprowadzonych konsultacjach, o których mowa w ust. 2 zamieszczona została w Biuletynie 
Informacji Publicznej . 

§ 13. Sposób oceny realizacji programu 

l. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, 
Informatyki i Promocji Miasta. 

2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy. 

3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych 
projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. 

4. Merytoryczne komórki Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w trakcie wykonywania zadania przez 
organizacje pozarządowe sprawują kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania 
przekazanych na realizację celu środków finansowych. 

5. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przedłoży w ustawowym terminie do dnia 30 kwietnia następnego 
roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

6. Sprawozdanie zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu opartej 
w szczególności o analizę następujących wskaźników: 

l) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego, 
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2) liczba otwartych konkursów, 

3) liczba złożonych projektów, 

4) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych, 

5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych , 

6) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym, 

7) formy współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi, 

8) wysokość środków finansowych planowanych i wydatkowanych z budżetu Miasta na realizację tych zadań. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
internetowej Miasta." 

§ 14. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowycb do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

I. Każdorazowo w związku z ogłaszanym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Miasta Maków 
Mazowiecki Burmistrz Miasta powoluje komisję konkursową w celu zaopiniowania załączonych ofert 
w postępowaniu konkursowym. 

2. Komisja Konkursowa i jej Przewodniczący powolywana jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. 

3. W skład komisji wchodzą: 


I) przedstawiciele organu wykonawczego, 


2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe . 


4. W składzie Komisji Konkursowej mogą zasiadać z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną 
wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie. 

6. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

7. Organizacje, które przystąpily do postępowania konkursowego, a nie otrzymały dotacji otrzymują o tym 
fakcie zawiadomienie w formie pisemnej. 

§ 15. Postanowienia końcowe 

I. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwaly Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o dzialalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 z późno zm.). 
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UZASADNIENIE 

Do Uchwały Nr XLVIII/320/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 20 14 

w sprawie przyjęcia "Programu wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok" 

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późno zm.) organ samorządu terytorialnego zobowiązany został 

do uchwalenia corocznego programu współpracy. 

Współpraca Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi może odbywać się poprzez 

zlecenie im do realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach 

działalności, konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do ich zakresu działania, projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, tworzenia wspólnych 

zespołów o charakterze doradczym. 

Projekt podlegał konsultacjom poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 24 września do 8 października 2014 r. We 

wskazanym okresie uwag do programu nie zgłoszono. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 

BURMI 

mgr Jon 
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Zał'ICznlk Nr .....0............... . 
do Prowkolu Nr il..~JLL.. .. 

UCHWALA NR XLVII1/32112014 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dniag.~?(er.rl.lka.lJ~4 r. 

z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 ze zm.) art. \3 ust. l i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 2 l sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości polożonej w Makowie Mazowieckim 
przy ulicy Sportowej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1489/3 O pow. 0,0270 ha. 

§ 2. Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomośc i położonej w Makowie Mazowieckim 
przy ulicy Sportowej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1489/1 o pow. 0,0082 ha. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskie 

Id: 59EI1610·558D4042·86CD·B3FD6C5188CA. Podpisany Strona l 



UZASADNIENIE 


Do Uchwały Nr XLVIIIf32112014 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


z dnia 9 października 20 14 r. 


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne 


Państwo Jan i Marianna Majkowscy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki o sprzedaż działki Nr 1489/3 o pow. 0,0270 ha położonej w Makowie Mazowieckim 
przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości 
przyległej oznaczonej Nr 1488/ I i 430/ I o łącznej pow. 0,0975 ha. 

Państwo Tadeusz i Urszula Kwiatkowscy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki o sprzedaż działki Nr 1489/ 1 o pow. 0,0082 ha położonej w Makowie 
Mazowieckim przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania zabudowanej 
nieruchomości przyległej oznaczonej Nr 1487 o pow. 0,0664 ha. 

Działki będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w posiadaniu wnioskodawców. 
Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia I 997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) nieruchomość może być zbywana w drodze 
bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić 
warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej , stanowiącej własność lub oddanej w 
użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą 
być zagospodarowane, jako odrębne nieruchomości . 

Powyższe działki mogą być sprzedane w trybie w/w przepisu po uprzednim podjęciu przez 
Radę Miejskąuchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż. 

BUR' .~TA 
mgr J IWSZ J ankowski 
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Załącznik Nr .......'1:..............
UCHWALA NR XLVIIU322/2014 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM do Protokołu Nr .i5:t.-.lI.tLl.... 

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 r. z dni .. ~If..txl.t'li:a2d~ 

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, a rt. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 272009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r ., poz. 885 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co 
następuje: 

§1. 
1. W uchwale Nr XXXIX/259/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 302013 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 załącznik Nr l otrzymuje 
brzmienie zgodnie złącznikiem do niniejszej uchwały, 

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

wała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 


PrzewOdnicZ~MiejSkiej 

mgr inż. W~;;Źabielski 

!pia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2014.10.13 
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Wieloletnia prognoza finansowa 1) 
załącznik nr 1 do 

uchwały nr XLVIII/32212014 
z dnia 2014-10-09 

z tego: 

w tym: 

w tym: 

Wyszczególnienie Dochody ogółem 
dochody z tytułu dochody z tytułu 

udziału we wpływach udziału we wpływachDochody bieżące 
z podatku z podatku p:xIatki i opłaty z podatku od 

dochodowego od dochodowego 00 nieruchomości 
osób fizycznych OSÓb prawnych 

lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1 .3.1 

Formuła [1.1]+[1 .2J 

Wy$<onanie 2011 25663364,11 25192416,09 5961 432,OC 151905,7 5257987,91 3390 601,3 

WyII.onaoie 2012 27645944 ,3S 25794 281,36 5734 939,OC 275215,04 5362545,38 3443015,3 

Plan 3 kw. 2013 28765929,03 27268629,03 6151 351 ,OC 220000,00 6031 469,00 3830000,0 

Wy1<onaoie 2013 28913297,6 28036 593,06 5905998,00 184 016,58 6017438,89 3981207,91 

2014 30035048,76 28892788,76 6237698,OC 220000,00 6442065,00 3920000,0 

2015 27761 068,00 27697828,00 6362452,OC 224400,00 6407589,00 3998400,0 

2016 28251 784,00 28187279,00 648970l ,OC 228888,00 6535740,00 4078368,0 

2017 28756 820,00 28751 025,00 6619495,OC 233466,00 6666 455,00 4159935,0 

2018 29 044 988,00 29038 535,00 6685 B89,OC 235 SOO,OO 6733120,00 4201 534,0 

20'9 29336 038,00 29 328 921,00 6752646,OC 238158,00 6800451 ,00 4243550,0 
- -

z tytułu dotacji i Dochody
z subwencji środków majątkowe
ogólnej przeznaczonych na 

cele bieżące 

1.1.4 1.1.5 1.2 

6976064,0 4517 138,4 470948,0 

7225143,0 4617 193,0 1 851 663,0 

7489734,0 4928497,0 1497300,OC 

7555032,0 5379490,4 876704,5< 

7928449,0 5589139,7 1142260,OC 

7963300,0 4336831 ,0 63240,OC 

8122566,0 4423567,0 64 505 ,00 

8285017,0 4512038,0 5795,OC 

8367868,0 4557159,0 6453 ,OC 

8451 546,0 4602731,0 7117 ,00 

w tym: 

z tytułu dotacji 
ze sprzedaży oraz środków 
majątku przeznaczonych na 

inwestycje 

1.2.1 1.2.2 

111 779,85 344 499,9 

1 008633 ,55 787197,1 

110000,00 1 327300,0 

51847,80 819419,44 

75006 ,00 1 065254 ,0 

60000,00 0,0 

50000,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0 ,00 

0,00 0,00 

1) Wzór może być stosowany także w układzie pianowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnacłl , a lata w wierszach, 

2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Oz, U. z 2013 r, poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą" , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W 

sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wył<raczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lOkalnych, 
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..) z tego: o 
w tym: 

Wydatki majątkowe 
w tym: w tym : 

w ""': 
odselkiidyskonto 

I\asplMęprz~ podlegające wyłączeniu 

gwarancje i ~samod~ z Nmitu spłaty odsetki i dyskonto
Wyszczególnienie Wydatki ogółem poręczenia 

pu!lIicznegQ ukl9du op;etd zobowiązań, o którym 
pcxllegałące wyłączeniuWydatki bieżące ~1'lI'Zet.~ !mowa w en. 243 ustawy,z tytułu poręczeń i podlegające na usac1ad'I okreś6onydl w wydatki na obsługę odsetki i dyskonto z limitu spłaty 

gwarancji wyłączeniu z limitu prz~ o dzi8IaIności długu określone wart. 243 
w terminie nie dIu1szym 

zobowiązań, o kt6rym
Ieczniclej. w wysokośd w niż 90 dni po !mowa w aft. 243 ustawy,spłaty zobowiązań. o jaluejnle~ ust. 1 ustawy zakończeniu progtarTlU. 

którym mowa wart. ~niud~l pro;ektu h.b zadarja i z ty'tlju zobowiązM 

243 ustawy 
bI.d.!..lI~ ot~niu reflsIdacji z zaciągjętych na wkIad 

tyCh śtodków (bez k<ajowy 

odsetek i dyskonta od 
zobowiązań na wkład

""'-l 
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1. 1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 

Fonnuła 121]+[2.2] 

Wykonanie 2011 24 053060,8 22 319 051, 04 0,00 0,0 409902.3 409902,3 0,00 0,00 l 734 009,SI 

Wykonanie 2012 26039230,8 23152895,20 0,00 0,0 359639,7 359639,75 0,00 0,00 2886 33S.Gl 
Plan 3 kw. 2013 31816691,84 25 437660,64 41633,00 0,0 447388,OC 447 388~00 0,00 0,00 6379031,0{ 

Wykonanie 2013 29 581596,3 24 198 030,80 0,00 0,0 190 569,24 190589,24 0,00 0,00 5383565,5f 

2014 32082486,1 26515317,19 41633,00 0,0 O,OC 372 600,OC 372 600,00 0,00 0,00 5 567169,0( 

2015 26372718,0< 24 757844 ,00 41633,00 0,0 O,OC 300500,OC 300500,00 0,00 0,00 1 6 14 874,0( 

201. 26750634,0< 25374 072,00 41633,00 0,0 O,OC 211 940,OC 211 940,00 0,00 0,00 1 376562,0( 

2017 27 284 020,0< 25627813,00 41 633,00 0,0 O,OC 148 450,OC 148 450,00 0,00 0,00 1656207,0( 

2018 27 751 725,0 25884 091,00 41633,00 0,0 O,OC 85900,OC 85900,00 0,00 0,00 1 867634,0( 

2019 28642521,0< 26 142 932,00 41633,00 0,0 24 570,OC 24 570,00 0,00 0,00 2 499 Sa9,O( 

4) W pozyqi wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018, 
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Wyszczeg61nienie Wynik bud!etu 
Przychody 
budżetu 

"" złego: "" 

Nadwyżka 

budtetowa z lat 
ubiegłych 

w tym: 

Wolne środki, o 
których mowa w 
art 2 17 ust2 pkt 

6 ustawy 

w tym: 

Kredyty, 
potyczki, emisja 

papierów 
wartościowych 

w tym: 

Inne przychody 
niezwiązane z 
zaciągnięciem 

długu 

w tym: 

na pokrycie 
deficytu 
budżetu 

na pokrycie 
deficytu 
budżetu 

na pokrycie 
deficytu 
budżetu 

na pokrycie 
deficytu 
budżetu 

Lp 3 4 4,1 4 .1.1 4,2 4.2.1 4,3 4.3.1 4,4 4.4 .1 

Formuła [' J-(2) 
[4.11 -+ [4.2J -+ [4.3J-+ 

(4.4) 

Wrkonanie 201 l 1610303,23 1 036 788,8 O,OC 0,00 847788,8 0,0 169000,00 0,0 O,OC 0,0 

Wykonanie 2012 1 606 713,5C 1 378667,3 O,OC 0,00 968 167,30 0,0 41 0500,00 0,0 O,OC 0,0 

Plan 3 kw. 2013 -3050762.81 5364 662,81 O,OC 0,00 786 882,81 786882,81 4302780,00 2263860,0 275 000,OC 0,0 

Wykonanie 2013 -868298 ,n 6 195 588,0 O,OC 0,00 1 192 808,0 668 298,n 4 902780,00 0,00 100 OOO,OC 0,0 

2014 -2047 437,4 3371037,4 0,0 0,00 728037,4 494 437,4 2343000,00 1 553000,00 300000,OC 0,0 

201 5 l 368 350,OC 300 000,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300000,OC O,OC 

20 16 l 501150,OC 300000,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 OOO,OC 0,0 

2017 1472 800,OC 300000,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300000,0 0,0 

2018 l 293 263 ,OC 300000 ,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 300 000,0 0,0 

2019 693517,OC 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

-, 


5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku , spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. 
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- -\ J z tego: ~ 
w tym: 

z tego: 

Spłaty rat 
w tym łączna kwota 
przypadających na kwota kwota kwota 

Wyszczególnienie 
Rozchody kapitałowych dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na Inne rozchody 
budZelu kredytów i potyczek ustawowych dany rok. kwot dany rok kwot dany rok. kwot niezwiązane ze 

oraz wykup papierów wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych spłatą długu 
wartośdowych spłaty zobowiązań , o wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych nit 

którym mowa wart. określonych w art. określonych w art określone w art. 243 
243 ustawy 243 ust. 3 ustawy 243 ust. 3a ustawy ustawy 

l p 5 5.1 5.1.1 5 .1.1.1 5.1 .1.2 5.1.1.3 5.2 

Formuła [5.1] +15_2] [5.1.1.1J + 15.1.1.21 + 
15.1.1.31 

w,.-kOOlWlie 201 1 1678924,80 1678924,80 0.0 0,00 0 ,0 0 ,0 0,0 

VVykonanie 2012 1778593,60 1778593.6C 0 ,0 0,00 0 ,0 0,0 0 ,0 

Plan 3 kw. 20 13 2313900,00 2313900,00 0,0 0,00 0 ,0 0,0 0 ,00 

Wykonanie 2013 3948400,00 3946 400,OC 0 ,0 0,00 0 ,0 0.0 0 ,00 

2014 1323600,00 1 323600,00 0 ,0 0,00 0 ,0 0,0 0 ,0 

2015 1688350,00 1688 350,00 0 ,0 0,00 0 ,0 0,0 0 ,0' 

201. 1 801 150,00 1801 1SD,OCl 0,0 0,00 0,0 0 ,0 0 ,0 

2017 1772800,00 1772800,00 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 

2018 1593263,00 1 593263,00 0,0 0.0 0 ,0 0,00 0,0 

2019 693517,00 693517,00 0 ,0 0,00 0 ,0 0,00 0 ,00 
- -

6) W pozycji wykazuje się w szczeg6lności wyłączenia wyn i k.ające z art, 36 usta....-y z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rea lizacją ustawy budżetowej (Oz.U. poz. 1456 ()(az z 2013 r. poz. 1199) oraz k.woty wykupu 
obligacji przychodowych. 
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Wyszczególnienie Kwota długu 

Kwota zobowiązań 
wynikających z 
przejęcia przez 

jednostkę samorządu 
terytorialnego 
zobowiązań po 
likwidowanych i 
przekształcanych 

jednostkach 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

Relacja Z1 _I ~wydatkłNt bieżącydl. o 
kt6rej mowa w art. 242 ustawy 

Rótnica między 
~ochodami bieżącymi .Rótnica między 

dochodami skorygowanymi o 
środki a wydatkami 

bietącymi a 
bieżącymi .wydatkami bietącymi pomniejszonymi 
o wydatki 

Lp 6 7 8.1 8.2 

Formuła (1 .1) -(2. 1) 11 11- 1"'1 1 ·~_ 21· (J2.II·I2I.lD 

Wykonanie 2011 7 134 387.20 O,OC 2873365,05 3 721 1 53 ,9~ 

Wykonanie 2012 5650 250.0C O,OC 2641366,16 3609 553,4E 

Plan 3 kw. 2013 7639 130,OC O,OC 1830 968," 2 617 851,OC 

Wykonanie 2013 6529 580.0C O,OC 3838562,26 5031 370,2E 

20'4 7549 OBO,OC O,OC 2377 47 1,57 3105509.0C 

20'5 5860 730,OC O,OC 2939984,00 2939984,OC 

2016 4059580,OC O,OC 2813207.00 281 3 207,OC 

2017 2286780,OC O,OC 3123212.00 3123 212,OC 

2018 693517,OC O,OC 3154 444.00 3154 444,OC 

2019 O,OC 0,0 3185989,00 3185989,OC 

7) Skorygowanie o środki określone w paepisach dotyczy w szczególności po'Niększenia o nadwyżkę budtetową z lat ubiegłych , zgodnie z art. 242 ustawy. 

8) Pomniejszenie wydatków bietących , zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektóryd1 ustaw w związku z realizacją ustawy budtetowej, dotyczy lat 2013-2015. 
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Wyszczególnienie 

"-"'" Wskatnik splaty zobowiązań """ 
Wska!nIł; plarwwanej 
łącznej k'łl'<llY wtaty 
zobowiąZań. o k!6rej 

mowa w ano 243 lISt. , 
uslawydo d<.><::tIOd6w. 
bl!z~ 
zOl:lOwiązań związku 

WSI'JÓIlWQtZonego przez 
jednostkę S8ITlOfUIOl\I 
leryt0ri81łleogo I bez 

IM'ZglęOOianl a 

tISUI~wyIą(:l:~ń 
~nadal1)' ,,,,

'łłSbtrQ: ~aroowanellączroej 
kwoty $płaly zotJowl4Ulń. o 

której l'1'IOWa w MI. 243 ust. , 
ustawy do dochoodów, bez 
uwzględnienia z~ 
~ wspóIworzonego 
przezjed<'lOStkę ~u 

te<)1ońB1r>ego. PO 
lfWlOIęónieftitJ ustawowyct'l 
~eII PQYPBdających fUl 

dany fol< 

Kwota zOl.Jowiązań 

-'" wspóItwor2onego prUł: 
jednostkę samon:ędu 

ttrfYtońalfle9O 
prz;<pa(Iająeyd1 do 

Sp/8ty w (lanym roku 
buc1tetowym. 

podlegal'lce doIk:.lenlu 
~z3n. 2"""

- ........
~kwlJcy~ 
z~zań. o klÓfej 

mowa w al\. 243 us:: ~ 
stawy dO dochodów. 

UWl:glę<:lnitmiu 

zobowiązań związku 

wsp6Itwononeoo pl2ez 
jedooslkę samonąóu 
Ierylorial~ oraz po 

uwz{Jlędnleniu 
USIlIwowych W)'Iąr..zell 
pqypadających lWI dany ,,., 

WskażnIk docłlod6w""---,00CII0dy ze $ilQ~aty 
majątbJ onu: 

pomniejszonych o 
wydatkJ bie~. do 
dochodów budte\u. 

~~Iony dla da~_~ 
(wskatnll\ jedooroczny) 

Oopus;r:czałny wsklItnik 
spłaty zobowiązań 
określony w ań . 2. 3 

ustawy. po 
IZWZglęOnle<liu""..,,
""""" . obiQ:ony w operclu o 

plan l kwartału roku-pó!I....-szy rok prognozy 
(WsI;aźnik lISIakIo)' w 

opa<tiu ° ~nią 
arytmetyczną z 3 
poprz~nicłI Lat) 

Dopuszczalny wsbtnlk 
spłaty zooo..;~ 

określony w art. 243 
ustawy. po 

UWZI.llę<lnlffiiu 

lłSIBwowycI'I wytą<::zeń . 
obIictony w opIIl'Ciu O) 

wyIo:Ollllllle roIw- I-pie!ws.zy rok prognozy 
(WskatnIk ustalony w 

opan:iu ° ŚfIIKlnóą 
ary\rntltycznąz 3 
poprzednk;fllal) 

Inf~. O) speIojen!u 
wska1nilla spIaIy 

zoł:>o\ołląUlfl oIc.rt'śIonecIo 
w art 243 U!;ławy. po 

UW2!ględn~u 

zobowiązali Mązjlu 
wsp6Iworzonego przez 
;e.:lrtOSIkę sarn<:nądu 
tefY1orialnego onu: po 

uwzglOdnitfllu 
ustawowycl'l wytą<::zeń, 

obIóc:zonego w oparciIJ o 
plan 3kwaItaIów roku 
poprzedz.l}ącego rok 

-~,., 

Infoonacja o spelnleniu 
wskatnika spIaIy 

~~::e~ _...
zobowiąUlń Z'Mązku 

~onego p<ZU 
}E>:IrIo$Ikę~u 

tefytOORlnego OlU po 

~--lI$UIWOWfCh wyłączeń . 
obliczonego w oparciu ( 

~OfUInie roku 
poprzedzającego rok 

bOJd.I:,,~owy 

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7. 1 

Formuła 
a2.1.1 .1 + [2.1.3.11 . 

IS.l] )'1'] 
," .•~.'dUi';; '&u.~ 

·"'I·"'.'t! 
'''I ' ~''IJ 

tC"fH" ·" J ' ' .:" H>-'.·'Hl' .. ,... .... ",........!{I.". <al.lI·II~ U[t<I'2.' J· 
U2 1 W. ' . 2Hl~2!l)l 

a'H'~I · ' n 

średnLll ztrze<:fl 
pofn&dnldl LlIt [SI.S] 

średnLll ztrzech 
poj)I"Zednieh lal [9.S! [9.6J  [9.4J [9.6.11- [9.41 

lfoIykona'lie 201 1 8,140/. 8,14% 0,000;< 8,140;< 0, 1 0,000/. 0.000;< TAK TAK 

Wykonanie 2012 7.73% 7,73% 0,000;< 7,730;< 0, 1 0,000;< 0,00% TAK TAK 

Plan 3 kw. 2013 9,740/. 9,74% 0,000;< 9,740/. 0,0 0,00% 0.00°;' TAK TAK 

lfoIykonanie 2013 14,31% 14,31% 0,000;< 14.31 % 0,1 0,00°/ 0,00% TAK TAK 

2014 5.79% 5,79% 0,00% 5,79°;\ 0,0 10,53°;' 12,76% TAK TAK 

2015 7.31% 7,31% 0,00% 7,31% 0, 11 9,37% 11,61% TAK TAK 

2016 7,27"1< 7,27% 0,00% 7,27°;\ 0, 1 8,58% 10,81% TAK TAK 

2017 6,83% 6,83% 0,000;< 6.83°;\ 0, 11 9,70% 9.700;< TAK TAK 

201. 5,92% 5,92% 0,000;. 5.92"1< 0, 11 10,60% 10,60"1< TAK TAK 

2019 2,59° 2,59% 0.000;< 2,59"1< 0, 11 10,62"1< 10,62% TAK TAK 

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączen ia związane z emisją obligacji przychodowych . 
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. 
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Wyszczególnienie 
PrzeznaczenIe 
prognozowane; 

nadwyiłtl budżetowej 

wtyrn na: ' J Informacje uzupełniające o wybran~zajach wydatków bud.t:etowych 

Spłaty kredytów, 
potyczek I wykup 

papierów 
wartośdowych 

\tVydatki bietące na 
wynagrodzenia i 
składki od nich 

naliczane 

Wydatki związane z 
funkqonowaniem 
organów jednostki 

sarnoaądu 
terytorialnego 

Wyda"" objęte 
limitem. o którym 

mowa w art 226 ust 
3 pkt 4 ustawy 

z tego: 

~~i inwestycyjne 
kontynuowane 

Nowe wydatki 
inwestycyjne 

Wydatki majątkowe 
w formie dotacji - majątkowe 

Lp tO 10.1 11 .1 11 .2 11 .3 11 .3.1 11 .3.2 11 .4 11 .5 11 .6 

Formuła [11 .3.1J • {11 .3.2] 

Wykonanie 2011 Q,OO O,OC 11 414458,66 2375712.31 529783,1' 124608,14 405175,00 373 423,5, 1 258996,2E 101 590,OC 

WykorlMie 2012 0,00 O,OC 12059822,0 2507431 ,62 1 454 967,0 538429,OC 916538.00 788597,0, 1 872 947,OC 111 537,5E 

Pla'l 3 kw. 2013 0,00 O,OC 12604 026,9 2 B67 530,00 4641 312,2 661 581 ,2 3979731,00 3392000,OC 2669300,OC 40 731,OC 

Wykonanie 2013 0,00 O,OC 12 509 736,84 2444637,80 3875615,21 545505,01 3330 110,20 3325 972,5<1 2 043 955,3~ 13637,66 

2014 0,00 O,OC 12746 699,81 2927265,00 1 276051 ,3 71 4084,3 561967,00 556 500,OC 4 864 854,OC 145815,OC 

2015 1388 350,00 1 388350,OC 12 271 548 ,OC 2853785,00 100 219,0 82700,OC 17 519.00 O,OC O,OC 17519,OC 
2016 1501 150,00 1 501 150,OC 12 394 264,OC 2 BB2 323,00 0,00 O,OC 0,00 O,OC O,OC O,OC 

2017 1472 800,00 1 472 800,OC 12518206,OC 29111 46,00 0,00 O,OC 0,00 O,OC O,OC O,OC 

20'. 1293263,00 1 293263,OC 12 643 389,OC 2940258,00 0,00 0,00 0,00 O,OC O,OC O,OC 

201' 693517,00 693517,OC 12J69822,OC 2969660,00 
-----

0,00 __0,00
--

0,00 
-

O,OC O,OC O,OC 

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sp/aty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 

11 ) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań! własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja pUbliczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego 


(rozdziały od 75017 do 75023) . 
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna . 
13) W pozycji w,tkazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, kt6rego dotyczy kolumna. 
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Finansowanie program~~ojekt6w lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których rn&...J.r art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy 

w tym: włym: w łym : 

w tym; w tym: Wydatki bietą<:e na 
Dochody bieżące Dochody majątkowe Wydatki bieżące na realizację programu, 

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

projekty lub zadania art. 5 usl 1 pkt 2 projekty lub zadania środki określone w lub zadania ~~kające wyłącznie z 
WyszC2e96łnienie finansowane z finansowane z art. 5 ust 1 pkt 2 finansowane z finansowane 

środki określone w ustawy wynikające środki określone w 
środkami 

zawartych umów z 
udziałem środków, o art. 5 ust. l pkt 2 wyłącznie z udziałem środków, o art 5 ust l pkt 2 ustawy wynikające udziałem środków, o 

okreśk>nymi w art. 5 
podmiotem 

których mowa wart. ustawy zawartych umów na ktÓfych mowa wart. ustawy wyłącznie z których mowa wart. dysponującym 

5 ust l pkt2i3 
realizaąę programu, 5 ust. l pkt2i3 zawartych umów na 5us!.1 pkt213 usl l pkt 2 ustawy środkami , o których 

ustawy projektu lub ustawy realizację programu, ustawy mowa w art. 5 ust l 

zadania 
projektu lub zadania pkt 2 ustawy 

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 

Formuła 

Wyl(onanie 2011 302375,71 302375,71 0,00 0,00 0,0 0,0 375009,08 316296,42 0,0 

Wyl(onanie 2012 296 466,49 296 466,4 O,OC 0,00 0,0< 0,0 257641 ,85 2221 84,68 0,0 

Plan 3 kw. 2013 784 717.67 686 091 ,9 635066,14 556 500,00 473 025,0< 0,0 861 061,68 743 592,1< 692566,3 

~onarlle 2013 696 097,82 612616,8 612 616 , 8~ 0,00 0,0 0,0< 716217,01 619305,03 619305,0 

2014 601797,61 527346,2< 52734B,2< 556 500,00 473025,0< 473025,0 669 B04,04 576257,8 669804,04 

201S B27oo,00 70295,OC 70295,OC 0,00 0,0 0,00 82700,00 70295,0 70295,0 

201. 0,00 O,OC O,OC 0,00 0,0 0,00 0,00 O,OC 0,0 

2017 0,00 O,OC O,OC 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

201. 0.00 O,OC O,OC 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,00 

201. 0,00 O,OC O,OC 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0 

14) W pozycji 12.1.1.1 , 12.2.1. 1, 12.3.2, 12.4.2" 12.5.1, 12.6.1, 12.7. 1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, anieplanowanych 
do zawarcia w okresie prognozy. 
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Wyszczególnienie 

Wydatki majątkowe 
na programy, 

projekty lub zadania 
finansowane z 

udziałem środków, o 
których mowa w art. 

5ust.lpkt2 i 3 
ustawy 

w tym: 
Wydatki majątkowe 

na realizację 
programu. projektu lub 

zadania wynikające 
wyłącznie z zawartyCh 

umów z podmiotem 
dysponującym 

środkami, o których 
mowa w art 5 usl 1 

pkt 2 ustawy 

Wydatki na w!<.ład 
krajowy w związku z 
umową na realizaqę 

programu, projektu lub 
zadania 

finansowanego z 
udziałem środków, o 

których mowa wart. 5 
ust 1 pkt 2 ustawy bez 
względu na stopień 
finansowania tymi 

środkami 

w tym: WydaIJ<i na wI<lad 
krajowy w zwiąZku z 
zawartą po dniu 1 
stycznia 2013 r. 

urnową na realizację 
programu. projektu łub 

zadania 
finansowanego w co 

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

pkt 2 ustawy 

w tym: 

Pnychody:r: t;ta*'~. 
poZyCZ:a..,... ~ 
w"'Ci:' D'ictl~ ... 
~:r:~,..~ 
~ ptqeld!.l1ulI UdłtIIe-, SIOdk6w. o lI3ótycn ~ w "'. 

$ ust. 1 1*1 2 U5t..y bez
_M_

-"""-

w tym : 

finansowane 
środkami 

określonymi w art 5 
ust 1 pkt 2 ustawy 

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

w związku z Już 
zawartą umową na 
reałizac;ę programu, 

projektu lub 
zadania 

w związku z jut 
zawartą umową na 
realizację programu, 
protektu lub zadania 

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 

Formuła 

Wykonanie 2011 0,00 O,OC 0,00 0,00 0,0 O,OC 0,0 0,00 O,OC 

WykclrwIie 2012 10347,56 O,OC 0,00 0,00 0.0 O,OC 0,0 0,00 O,OC 

Plan 3 kw. 2013 562543,00 473 025,OC 0,00 0,0 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

Wykonanie 2013 4137,66 O,OC 0,00 0,00 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

lO" 561967,00 473 025,0< 473025,00 0,0 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

2015 17 519,00 O,OC 0,00 0,00 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

lO'. 0,00 O,OC 0,00 0,00 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

2017 0,00 O,OC 0,00 0,00 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,OC 

20'. 0,00 O,OC O , ~O 0,00 0,0 O,OC O,OC 0,00 O,O( 

20" 0,00 
- -

0,00 0,00 0,0 0,0 
--

O,OC 0,0 0,00 
-

O,OC 
...

....,
-


15) Przez program. projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami . o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. należy rozumieć także taki program. projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze 
środków, O których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy. uslala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania . 
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~ Kwory dotycz$e przejęcia i splaty zotxw,;ąz.ań po samodzie!nycłI pubf 
• 

opieki zdrowotnej oraz: pokrycia uterrnego wyniku 

w tym: 
Kwota zobowiązań Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę

Dochody bud.tetowe 

Pnychod)o Ol: tyII.*I~, 
wynikających z z tytułu dotacji 

przejętych przejętych Wydatki na spłatę 

potya:d\, en"i$jI ~ 
przejęcia przez celowej z budtetu WysokoŚĆ 

zobowiązań zobowiązań zobowiązań 
__w 

" ednostkę samorządu państwa , o której zobowiązań 
samodzielnego samodzielnego samodzielnego Wydatki bieżąCe na 

~1.~1IO~1 
publicznego zakładu 

Wyszczególnienie ~2013 r, ~ .... w związku z jut terytorialnego mowa w arL 196 podlegających 
publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego 

f<>~""""-:-. 
zawartą umową na zobowiązań po ustawy z dnia 15 urrIOf'2eniu, o kt6rym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej op+eki zdrowotnej wynikU finansowego 

==== realizację programu, likwidowanych i kwietnia 2011 r. o mowa warl190 przekształconego na likwidowanego na przejętych do końca samodzielnego 

projeł<tu lub zadania przekształcanych działalności 
. zasadach zasadach 2011 r. na podstawie publicznego zakładu 

l::ttWych~w"'. $""'lpIu 
ustawy o driałalności

,"".., samodzielnych łeczniczej (Oz.U. Nr leczniczej 
określonych w określonych w przepisbwo opieki zdrowotnej 

zakładach opieki 112, poz. 654, z przepisach o przepisach o zakładach opieki 

zdrowotnej p6żn. zm .) 
działalności działalności zdrowotnej 
leczniczei leczniczej 

lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 

Fonnuła 

Wykonanie 2011 0,0 0 ,00 0,00 0 .0 O,OC O,OC 0,0 0,00 0,00 

Wykonanie 2012 0,0< O,OC 0 ,00 0 ,0 O,OC 0,00 0,00 0,00 0.00 

Plan 3 kw. 2013 0,0 O,OC 0,00 0 ,0 O,OC 0,00 0,0 0,00 0.00 

'Nytwnanie 2013 0,0 O,OC O,OC 0 ,0 0,00 0,0< 0,0 0 ,0 0,00 

2014 0,0 0,0' O,OC 0 ,0 0,0< 0,0' 0,0 0 ,0 0,00 

20'S 0,0 O,OC O,OC 0 ,0 0,0' 0,0< 0 .0 0 ,0 0,00 

20' . O,OC 0 ,0' O,OC 0 ,0 0,0< O,OC 0,0 0 .0 0 ,00 

2017 O,OC 0 ,0< O,OC 0,0 0,0< 0 ,0< O,Q( 0.0 0 ,00 

20'. 0.00 0 ,0< 0,00 O,Q( 0 ,0< O,OC 0,0 0 ,0 0 .00 

20'. 0 ,00 O,OC 0,00 O,Q( O,OC O,OC 0 ,0 0,0 0 ,00 

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami . o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, nale2:y rozumieć takl:e taki program. projekt lub zadanie przynoszące dochód. dla których poziom finansowania ze 
środków, o kt6rycłl mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania . 
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Olkupełn iające o długu i jego spłacie ~ 

w tym: 

Spłaty raI 
kapitałowych Ofaz 
wykup papierów Kwota długu , związane z Wynik operacji 

Wyszczególnienie wartościowych, o którego planowana Wydatki spłata zobowiązań 
umowami niekasowych 

których mowa w pkt splata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat zaliczanymi do wypłaty z tytułu wpływających na 

5.1., wynikające wydatków dług poprzednich, innych tytułów dłużnych wymagalnych kwotę długu ( m.in . 

'N)'łącznie z tytułu budżetu niż w poz. 14.3.3 
wliczanych do poręczeń I gwarancji umorzenia, różnice 

zobowiązań jut państwowego długu kursowe) 

zaciągniętych publicznego 

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3. 2 14.3.3 14.4 

Formuła 

lNykOnanie 2011 0,00 0,00 0,0 0,00 O,Oc O,OC 0,00 

\fołył<ooanie 2012 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 -116043,60 

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

'vV'ykOrIMie 20 13 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 -76950,00 

2014 1323600,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

20•• 1239550,00 0,0 0,0 0,00 O,OC O,OC 0,00 

2017 1 211 200,00 O,OC 0,0 0,00 O,OC O,OC 0,00 

20'. 1183663,00 O,OC 0,00 0,00 O,OC O,OC 0,00 

20'. 199 917,00 O,OC 0,0 0,00 0,00 _ _ _ o,OC 0 ,00 
-

• Informacja o spełnieniu wskainika spłaty zobowiązań określonego wart. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 
automatycznie wygenerowana przez aplikaqę wskazaną przez Ministra Finansów. o której mowa w § 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i 
prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16 . 
•• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 I art. 240a ust 8 I art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samoaądu terytorialnego. 
x - pozycje oznaczone symbolem .X- sporządza się na Okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu) . Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu 
niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym nit okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zObo'Niązania dłużne, i nformację o wydatkach z 
tytułu niewymagarnych poręczeń i gwarancji. wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 
wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem _X- sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich . 

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samoaądu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy 
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Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XLVIII/32212014 z dnia 2014-10-09 

OBJAŚNIENIA 

DO UCHWAŁY NR XLVI1I/32212014 


RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 r. 


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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019 wprowadza 
się następujące zmiany dotyczące 2014 roku: 
- zwiększe nie dochodów bieżących o kwotę 423.884,00 zł ; 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 453.884,00 zł; 

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60.680,00 zł; 

- zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 728.717,43 zł. 

BURM~IASTA 

mgr Je tuSZ ~i 
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Zaląc.nik Nr ......:l.. .............. 
do protokołu Nr .){k.I!.O.!...... 

UCHWALA NR XLVIIJ/32312014 z dnia~~.O.IrIf.m. I :/,(a..zO,{4.... 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 9 października 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 20 13 r., poz. 
594 z późn o zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art . 235, art. 236, art. 237, art. 242, 
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późno zm.) Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ l. Dokonuje się zmian w budżec ie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach okreś lonych w § 1 wynosi : 

I) Dochody w łącznej kwocie 30.035.048.76 zl, z tego: 

a) bieżące w kwocie 28.892.788,76 zł, 

b) majątkowe w kwocie 1.142.260,00 zł. 

2) Wydatki w łącznej kwocie 32.082.486.19 zl. z tego : 

a) bieżące w kwocie 26.515.317,19 zl, 

b) majątkowe w kwocie 5.567.169,00 zl. 

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z zalącznikami Nr 1a i 2a. 

§ 4. I. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budzetu miasta 
w wysokości 2.047.437,43 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 

• zaciągniętych poZyczek w kwocie 1.553.000,00 zl, 


. wolnych środków w kwocie 494.437,43 zl. 


2. Ustala się łączną kwotę przychodów budzetu w wysokości 3.371.037,43 zł oraz lączną kwotę rozchodów 
budżetu w wysokośc i 1.323.600,00 zl, zgodnie z zalącznikiem Nr 3. 

3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie poZyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
w kwocie 1.553.000,00 zl. 

§ 5. Dokonuje s ię zmian w wydatkach majątkowych na 2014 rok, które po zmianach wynoszą 5.567. 169,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 6. Ustala s i ę dotacje udzielone z Budżetu Miasta podmiotom należącym i oienależącym do sektora finansów 
publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§ 8. I. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 


2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 


wald~:ISki 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV1l1/323/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 2014 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r. 

Dział Rozdział § Treść Pned zmianą Zmiana Po zmianie 

751 
Urądy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

20 363,00 56802,00 77 165,00
i ochrony prawa oraz slłdownictwa 

Wybory do rad gm in, rad powiatów i sejm ików województw, 
75109 wybory wójtów, bunn istrz6w i prezydentów miast oraz referenda 0.00 56802.00 56802,00 

Ie.minne, powiatowe i woiewódzkie 

Dotacje celowe otrzymane z budZetu państwa na real izację zadań 

20 10 bietących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 56802,00 56802,00 
zleconych lUTIinie (zwiazkom fiUTl in) ustawami 

801 Oświa ta i wychowanie I 710437,96 30724,00 I 741 161,96 

80101 Szkoły podstawowe 29757,00 4366,00 34 123,00 

0970 Wpływy z r6t.nych dochodów 1793,00 4366,00 6 159.00 

80104 Przedszkola 1 003609,00 2 1 992.00 1 02560 1.00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 6664.00 21992,00 28656,00 

80148 Stołówk i szkol ne i przedszkolne 420052,00 4366,00 4244 18,00 

0970 Wpływy z różnych dochodów 0.00 4366.00 4366,00 

852 Pomoc spo ł eczna 3 845 640,83 288291,00 4133 931 ,83 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z fu nd uszu alimentacyj nego 
852 12 oraz składk i oa ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2766 777,00 292579,00 3059356,00 

z ubezpieczenia społecznego 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ wa na real i zację zadail 
20 10 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2754 000.00 292579,00 3046579.00 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

Skł adki na ubezpieczenie zd rowotne opłacane za osoby 

852 13 
pobierajace niektóre świ adczenia z pomocy społecznej , niektóre 

39600,00 · 1 0 18,00 38582,00
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn iczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej . 

Dotacje celowe otrzymane z budżet u państwa na real i zację zadail 
20 10 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8300,00 -1018.00 7282,00 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

85228 Usł ugi opielruJicze i specjalistyczne usług i opiekuńcze 88870.00 - 3 270,00 85600,00 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu pailstwa na real iwcję zadan 
20 10 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 82270.00 - 3 270.00 79000,00 

zleconych gminie (związkom gm in) ustawami 

Razem : 29 659231,76 30035048,76 
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Załącznik Nr la do Uchwały Nr XLVłII/323/20l4 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 2014 r, 

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

USTAWAMI NA 2014 r," 

Dzial Rozdzial § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

751 
Urądy naczelnych organów wladzy państwowtj, kontroli 

i ochrony prawI oraz s.downit-twa 
20363,00 56802,00 77165,00 

75 109 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje...:ództW, 
wybory wójtów, bunnistfZÓw i prezydentów miast oraz referenda 
gmi nne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00 56802,00 56802,00 

2010 
Dotacje celowe otJZymane z budżetu państwa na rea l izację zadań 
bietących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

0,00 56802,00 56802,00 

852 Pomoc spoluzna 2909369,83 288291,00 3197660,83 

85212 
Świadczenia rodzinne, świadczen i a z funduszu alimentacyjnego 

oraz sk ładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

2754000,00 292579,00 3046579,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud!etu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innycb zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

2754000,00 292579,00 3046579,00 

852 13 

Skł adki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby 
pobierajace niektóre świadczen ia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczeniD rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społecznej . 

8300,00 - I 018,00 7282,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Uldań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

8300,00 , 1 0 18,00 7282,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82270,00 ,3270,00 79000.00 

20 10 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu prulslwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

82270,00 - 3 270,00 79000,00 

Razem: 3076652,15 3421 745,15 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/323/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 20 14 r, 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r, 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

750 Administracja publiczna 3132560,00 0,00 3 132 560,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2816165,00 0,00 28 16 165,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 168908,00 ,2000,00 166 908,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2000,00 2000,00 4000,00 

751 
Ul'Zfdy naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa oraz sądownictwa 

20363,00 56802,00 77165,00 

75109 
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00 56802,00 56802,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 35355,00 35 355,00 

4110 Skł adki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1200,00 1200,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 171,00 171 ,00 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8460,00 8460,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5030,00 5030,00 

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6000,00 6000,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 586,00 586,00 

801 Oświata i wychowanie 12157463,95 30724,00 12 188 187,95 

80101 Szkoły podstawowe 4490416,00 4366,00 4494782,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3004 585,00 3726,00 30083 11 ,00 

4110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 548 130,00 640,00 548770,00 

80104 Przedszkola 3296940,00 21 992,00 3318932,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1638648,00 18765,00 1 6574 13,00 

4110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 297973,00 3227,00 301200,00 

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 713641,00 4366,00 718007,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185250,00 3726,00 188976,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 110,00 640,00 34750,00 

852 Pomoc społeczna 5146438,83 286 195,00 5432633,83 

85206 Wspieranie rodziny 60640,00 - II 098,00 49542,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 544,00 - 10596,00 36948,00 

4110 Składk i na ubezpieczenia społeczne 8545,00 - 440,00 8105,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 216,00 - 62,00 I 154,00 
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85212 
Świadczenia rodzinne, świadczen i a z funduszu alimentacyjnego 

oraz skł adk i na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
z ubezpieczenia społecznego 

2754777,00 292579,00 3047356,00 

311 0 Świadczenia spoleczne 2577 472,00 284058,00 286 1 530,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposażenia 2732,00 8021,00 lO 753,00 

4700 
Szkolenia pracowników n iebędących członkami korpusu sł użby 

cywilnei 1 200,00 500,00 1700,00 

852 13 

Składk i na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęc i ach 
w centrum inte2Tac"i soołeczne i " 

39600,00 - 1 018,00 38582,00 

4130 Składk i na ubezpieczenie zdrowotne 39600,00 - 1 018,00 38582,00 

852 14 
Zasi ł ki i pomoc w naturze oraz sk ładki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 11 6550,00 6 000,00 122550,00 

311 0 Ś wiadczen i a społeczne 102672,00 6000,00 108672,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us ługi opiekuńcze 168233,00 - 268,00 167965,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pmcowników 124962,00 - 193,00 124769,00 

411 0 S kładki na ubezpieczenia społ eczne 23380,00 - 70,00 23310,00 

41 20 S kładki na Fundusz Pracy 3327,00 - 5,00 3322,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 359827,00 2096,00 361 923,00 

854 15 Pomoc materialna dla uczniów 152619,00 2 096,00 154715,00 

3240 Sty pendia dla uczniów 1068 19,00 2 096,00 1089 15,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 982 700,00 - 30 680,00 952020,00 

92 109 Domy i ośrodk i kultury, świetlice i kluby 579840,00 - 30 680,00 549 160,00 

2480 
Dotacja podm ioto.....-a z budżetu dla samorządowej instytucj i 

kultury 375000,00 30000,00 405000,00 

6220 
Dotacje celowe z budżetu na finanso.....-anie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora fi nansów publ icznych 

159840,00 - 60 680,00 99 160,00 

Razem: 31 737349,19 32082486,19 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLVIII/323120 ł4 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 paździ ernika 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 § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

151 
Ul'Zfdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
I CKhrony prawa oraz slłdowniclwa 

20363,00 56802,00 77165,00 

15109 
Wybory do rad gm in, rad powiatów i sej mików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
gminne, powiatowe i wojewódzkie 

0,00 56802,00 56802,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 35355,00 35355,00 

4 110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 1200,00 1 200,00 

41 20 Składki na Fundusz Pracy 0,00 111 ,00 111 ,00 

4110 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 8460,00 8460,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 5030,00 5030,00 

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 6000,00 6000,00 

44 10 Podróże służbowe krajowe 0,00 586,00 586,00 

852 pomoc spolttzna 2909369,83 288291 ,00 3191660,83 

85212 
Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
soolecznelZo 

2154000,00 292519,00 3046519,00 

3 110 Swiadczenia społeczne 2511412,00 284058,00 2861530,00 

4210 Zakup materiałów i wyposa.tenia 2132,00 8021 ,00 10153,00 

4100 
Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu sł użby 

cywilne· 1 200,00 500,00 1100,00 

85213 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 
rodzinne oraz za osoby uczest niczące w zajęciach w centrum 
inteRrac;i społeczne; . 

8300,00 - I 018,00 7282,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8300,00 ' 1018,00 7282,00 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne us ł ugi opiekuńcze 82210,00 ,3210,00 19000,00 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 154,00 - 2 693,00 59461,00 

4 11 0 Skł adki na ubezpieczenia spo ł eczne I J 524,00 ,510,00 110 14,00 

4 120 Skł adki na Fundusz Procy 1 640,00 ,61,00 1513,00 

Razem: 3076652,15 3421 745,15 
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Zalącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/32312014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 październ ika 2014 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

l , ) , 

Przychody ogólem: 3371037,43 

I. 
Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 

6 ustawy 950 728037,43 

2. 
Przychody ze spłat potyczek i kredytów 
udzielonych ze środków publicznych 

951 300000,00 

3. 
Przychody z zaciągniętych potyczek i kredytów na 
rynku krajowym 

952 2343000,00 

Rozchody ogóleOl: 1323600,00 

I. Spłaty otrzymanych krajowych potyczek i kredytów 992 I 323600,00 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIIJ/323/20 14 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 20 14 r. 

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 r. 

Dual Rozdual § Trdć Prud zmianą Z mii u Po zmianie 

150 Prutwón lwo prumysiowe 5467.00 0.00 5467.00 

15011 Rozwój przedsiębiorczości 5467.00 0.00 5467.00 

6639 
Dotacje ce lowe przekazane do samorządu województwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samor7..ądu terytorialnego 

5467,00 0,00 5467,00 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa 
mazowieckiego, przez. budowanie społeczeńst wa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych 
baz wiedzy o Mazowszu 

5467,00 0,00 5467,00 

400 Wytwarzanie i zaopatrywa ni e w tDtrgi~ elektryczną, gaz i wodf 400000,00 0,00 400 000,00 

40001 Dostarczanie ciepła 400 000,00 0,00 400 000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400000,00 0,00 400 000,00 

BudoW'8 miejskiej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Gen. 
Pułaskiego do ul. Sl. Moniuszk i . etap II 150000,00 0.00 150000,00 

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

250000,00 0,00 250000,00 

600 Transport i ł4cznośt 1441 188,00 0,00 1441188,00 

600 16 Drogi publiczne gminne 1441 188,00 0,00 1441 188,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet owych 1400 000,00 0,00 1400 000,00 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 
Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa 523 100,00 0,00 523 100.00 

Przebudowa ul ic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego, 
Chrobrego, częśt ulicy Jagiełły 

624 150,00 0,00 624 150,00 

Przebudowa ulicy K.1. Gałczyńskiego 252750,00 0,00 252750,00 

6300 
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

41 188,00 0,00 41 188,00 

Przebudowa dróg gminnych usprawniających komuni kację pomiędzy 
GminąCzerwonka, Gminą Kamiewo i Miastem Maków Mazowieck i 41 188,00 0,00 41 188,00 

720 Informatyka 556500,00 0,00 556500,00 

72095 Pozostał a działalność 556500,00 0.00 556500,00 

6067 Wydatki na zakupy inwesl)'cyjne jednostek budżetowych 473 025.00 0,00 473025.00 

Przeciwdziałanie wykluczeni u cyfrowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 

473025,00 0,00 473025.00 

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83475,00 0.00 83475,00 

Przeciwdziałan ie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków 
Mazowiecki 83475,00 0.00 83475,00 

750 Admin istracja publiczna 45000,00 0,00 4S 000,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45000.00 0,00 45000,00 
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6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 15000,00 0,00 15000,00 

Moderni zacja wewnętrznej instalacj i c.o. w Urządzie Miejskim 15000,00 0,00 15000,00 

6060 Wydatk i na zakupy inwestycyjne jednostek budżeI O....'Ych 30000,00 0,00 30000,00 

Zakup komputerów 30000,00 0,00 30000,00 

801 Oświata I wythowan ie 232 000,00 0,00 232000,00 

80lO1 Szkoły podstawowe 3500,00 0,00 3500,00 

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek burJżetowych 3500,00 0,00 3 500,00 

Modern izacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w 
Makowic Mazowieckim wraz z wyposażeniem 

3500,00 0,00 3500,00 

80 104 Pnedszkola 228500,00 0,00 228500,00 

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 228500,00 0,00 228500,00 

Moderni zacja drogi wjazdowej w Przedszkolu Samorządowym Nr l 32500,00 0,00 J2 500,00 

Termomodemizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w 
Makowic Mazowieck im 

196 000,00 0,00 196 000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 856 854,00 0,00 1 856854,00 

9000 1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód l 642000,00 0,00 1642000,00 

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budtelowych l 642000,00 0,00 1 642000,00 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na odcin ku od ulicy Koście l nej 
do ul icy Gen. Pułask i ego wraz z montażem separatora oraz wylotem 
kanału deszczowego do rzeki Orzyc 

l 642000,00 0,00 1642000,00 

900 15 Oświ etlenie ulic, placów i dróg 12000,00 0,00 12000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budtctowych 12000,00 0,00 12000,00 

Wykonanie oświetlenia uli cznego częśc i ulic: Mazowiecki ej, Prostej, 
Konopnickiej 12000,00 0,00 12000,00 

90095 Pozostała działalność 202854,00 0,00 202 854,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202854,00 0,00 202854,00 

Opracowanie dokumentacj i rewitalizacji rynku miejsk iego 100 000,00 0,00 100 000,00 

Scieżka dydaktyczna -Ja i przyroda za l eżymy od siebie 51354,00 0,00 51354,00 

Urządzenie ciągów pieszych w Parku Sapera 45500,00 0,00 45500,00 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 159840,00 - 60 680,00 99 160,00 

92 109 Domy i ośrodk i kultury , świ et l ice i kluby 159840,00 - 60 680,00 99 160,00 

6220 
Dotacje celowe z budtetu na fi nansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacj i inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 
jednostek sektora fi nansów publicznych 

J59840,oo - 60 680,00 99 160,00 

Dotacja celowa - -Modernizacja sali kinowej w Makowic 
Mazowieckim 0,00 24000,00 24000,00 

Dotacja celowa - Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie 
Mazowieck im 11 5560,00 - 40 400,00 15 160,00 

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

44 280,00 - 44 280,00 0,00 

926 Kultura fizyczna 931000,00 0,00 931000,00 

92695 Pozostał a dzi ała l ność 931000,00 0,00 93 1000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 931000,00 0,00 93 1 000,00 
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Przebudowa budynku silowni przy ul icy Admimla Rickovcra 93 1000,00 93 1000,00 
w Makowie Mazowieckim 

Razem I 5627849,00 I -60 680,00 I 5567 169,00 I 
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/323/2014 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 9 października 20 J4 r. 

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

Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 
Iw zU 

podmiotowej przedmiotowej celowej 

l 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora finansów publicznych 797000 196815 

150 15011 Samorząd Województwa Mazowieckiego 5467 

600 600 16 Gm ina Czerwonka 41 188 

85 1 85154 Powiat Makowski 6000 

92 1 92109 Miejski Dom Kultury 405000 144160 

921 92116 Miejska Bibliotek Publiczna 392 000 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 173827 120000 

801 80104 Niepubliczne przedszkola 173827 

85 1 85154 Realizacja programu profilaktyki antyalkoho lowej 10000 

921 92105 Działalność kulturalna 6500 

926 92605 Upowszechnian ie kultury fizycznej i sportu 103500 

OGÓLEM: 970827 316815 
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UZASADNIENIE 


Do Uchwały Nr XLVIIIf323/2014 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


z dnia 9 października 20 14 r. 


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


Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 375.817 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75109 o kwotę 56.802 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie 

z decyzjąMinistra Finansów znak MF/FS03/00348I z dnia 24 września 2014 r.; 

- zwiększenie dochodów w rozdziałach : 80101 o kwotę 4.366 zł, 80104 o kwotę 21.992 zł, 80148 o kwotę 

4.366 zł, z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 292.579 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej 

zgodnie z decyzjąWojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 26 września 2014 r. ; 

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 1018 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie 

z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 25012014 z dnia 26 września 2014 r.; 

- zmniejszeniedochodów w rozdziale 85228 o kwotę 3.270 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie 

z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 23912014 z dnia 19 września 2014 r. 

Dokonuje s ię zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 345. ł 37 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 56.802 zł na sfinansowanie wydatków związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych; 

- zwiększenie wydatków w rozdziałach: 801010 kwotę 4.366 zł, 80104 o kwotę 21.992 zł, 80148 o kwotę 

4.366 zł, na wynagrodzenia i pochodne; 

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85206 o kwotę 11 .098 zł na wynagrodzenia 

i pochodne; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 292.579 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń 

rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.018 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne do końca października 2014 r.; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 o kwotę 6.000 zł na świadczenia społeczne; 

- zmniejszeniewydatków w rozdziale 85228 o kwotę 268 zł na wynagrodzenia i pochodne; 

- zwiększeniewydatków w rozdziale 85415 o kwotę 2.096 zł na pomoc materialną dla uczniów; 

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 30.680 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z 

budżetu na finansowanie realizacji inwestycj i "Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie Mazowieckim". 

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75023 zgodnie z 

załącznikiem nr 2. 

mgr Jem 
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Załącznik Nr ..... 09................. 

do Protokołu Nr .Y.JYJ.lL... 
z dnia~. ~I~i.!lka.ZOI4;--

Maków Mazowiecki, dnia 21.08.2014 r. 

INFORMACJA 

Dla Rady Miejskiej w Makowic Mazowieckim 

Zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

jestem zobowiązany do dnia 30 października kaźdego roku przedłożyć Radzie Miejskiej 

informację o: 

l) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie; 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych 

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia; 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w 

analizowanych oświadczeniach majątkowych. 

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok na podstawie art. 24 h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 / złożyli Z-ca Burmistrza, 

Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, wszyscy kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych 

i pracownicy wydający decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta w terminie do 

dnia 30 kwietnia 2014 roku. 

Po przeanalizowaniu ich przeze mnie, nie stwierdziłem nieprawidłowości . 

W dniu 26 maja 2014 r. oświadczenia majątkowe w ilości 20 sztuk zostały przekazane 

do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim który po przeanalizowaniu stwierdził 

drobne nieprawidłowości które zostały wyjaśnione 12.08.2014 r. 

Wojewoda dokonał analizy oświadczeń Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej w których nie stwierdził nieprawidłowośc i. 




