RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 13 .11. 2014 r.
WOR- 11.0002.50.2014

Pani/Pan

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 20 ust. 53, § 2 1 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na wniosek
Burmistrza Miasta zapraszam na L sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie
się w dniu 14 listopada 2014 roku o godz. 10° w budynku Urzędu Miej skiego z porządkiem
obrad:
l . Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale
Maków Mazowiecki na 20 14 rok.
3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej.

budżetowej

Miasta

iejskiej

06·200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/ 71·71·002 wew. 7 1· 42· 129, fax. 2917 1-71-507

Protokół z L sesji
Rady Miejskiej w Makowie Ma zow ieckim
od bytej w dniu 14 listopada 20 14 r.
w budynku Urzę du Mi ejsk iego w Makowie Mazowieckim
pod przew odnictwem Przewodniczącego Ra dy Miej skiej
radn ego Wald ema ra Zabielskiego

Uczestnicy obrad L sesji Rady Miejskiej wg załączonej list obecności, która
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad pkt 1.
Obrady L sesji Rady Miejskiej w Makowi e Ma zo wieckim o godz. 1000 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Wald emar Zabielski. Przywitał radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, Skarbnika Miasta oraz Sekretarza Miasta .
Poinformował, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmi strza
Miasta, który stanowi załącznik nr 2 do protokołu .
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nieobecni : radna Elżbieta Michalska, radny
Krzysztof Rutkowski radny Dariusz Tyjewski. Obecnych na sesji było 12 radnych .
Przewodniczący

moc

RM

stwierdził

quorum, podejmowane

u c hwały

i decyzje

mają

prawną .

Obrady L sesji trwały w czasi e od godz. 10 00 do godz. 10 20 .
Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski złożył wniosek o rozszerzenie porządku
obrad o punkt dotyczący sprawy różnych. Dodał, że jest to ju ż ostatnia sesja a
wyniknęły sprawy, które należałoby wyjaśnić . Chodzi o g os podarkę śmieciową a
także o pozew, który złożyła firma INKLUZ. Pozostaj e kwestia wyjaśnienia
pewnych ni e domówi e ń i określ e nia, na jakim etapie jest mia sto odnośnie tych
spraw. Poprosił o rozszerzenie za zgodą Burmistrza Miasta o rozszerzeni e
porządku obrad o punkt - sprawy różne.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powi e d z iał, iż nie wyraża zgody na
rozszerzenie porządku obrad. Zaproponował, aby po sesji radni zostali na
spotkanie, podczas którego zostaną omówione sprawy poruszone przez
Wiceprzewodniczącego Dąbrow sk iego .

Ad pkt 2 .
Rozpatrze nie proj ektu uchwały w sprawie dokonania
budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

zmian

w

uchwale

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski przypomniał, że miasto realizuje inwestycje pod
nazwa "Przebudowa siłowni przy ulicy Admirała Ri cove ra w Makowie
Mazowi eckim". Na tę s iłowni e miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości
50% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu. Te
50% wynosiło 535 .900,00 złotych. Po przetargu koszt całkowity inwestycji
wynosił 911.000,00 zło ty ch, dlatego dofinansowanie w wysoko śc i 50% ul eg ło
zmnieJszeniu. Na etapi e wniosk u do Ministerstwa Sportu nie było mo ż l iwości
wnioskowania o wyposaż e ni e . W zw iązku z t ym, że są oszczędnośc i i Minister

Spo rtu przychylił s i ę do wniosku mia sta o zakup wypos aże nia siłowni zostały
zmi enio ne pewn e punkty umowy na dofinansowanie i t eraz obejmuje ono
równi eż zakup t ego s pr zę tu. Szacunkowo sprz ę t będzie kosztował 92 .300,00
zł o ty c h i miasto m a 50 % dofinan sowania tego . Zmieniono równi e ż sposób
finan so wania . Cała kwota dofinansowania wpłynie jeszcze w bieżącym roku.
Począt k o wo w umowie był o , iż m iasto otrzyma w tym roku tylko 435 .900,00
złoty c h , a po zos tała kwota dofinansowania miał wpłynąć w przyszłym roku. W
związku z powyższym po stronie dochodów zostanie wprowadzona zwiększona
dota cj a o kwotę 66.300,000 złotych. Łącz nie dofinansowanie na re alizację tej
inwestycji będzie wyno s iło 502 .200,00 złoty c h oraz zostaną zwiększone wydatki
o kwotę 89.000,00 zło tych na zakup tego wyposażenia.
Wiceprz e wodniczący

Jerzy Dąbrowski zwró c ił się z zapytani em, w jaki sposób, w
jakim trybie zostanie udzielone zamówienie publiczne na usprzętowienie budynku
siłowni.

Zastępca
Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że to
zamowlenie będzie realizowane w oparciu o umowę JUz istniejąca z
Ministerstwem Sportu i Turystyki. W umowie tej są określone wymagania, jeśli
chodzi o udzie lanie tych zamówień . Jeżeli rzecz podlega ustawie o prawie
zamówieniach publicznych, to normalnie należy przeprowadzać postępowanie,
jeśli chodzi o przetarg nieograniczony. Natomiast, jeśli kwota zamówienia nie
podlega pod prawo zamówień publicznych to wtedy na swojej stronie
internetowej należy zamieścić ogłoszenie i zdobyć trzy oferty. Jeśli tych trzech
ofert nie będzie to może być tylko jedna oferta pod wa run kiem, że to ogłoszenie
było zamieszczone. Jeżeli na tej sesji zostaną dokonane zmiany w budżecie
wtedy automatycznie zostanie umieszczone na stronie internetowej zapytanie
ofertowe z terminem realizacji do 28 listopada, ponieważ w decyzji Ministra
termin wyznaczony jest na 30 listopada, ale przypada to na niedzielę.
Wiceprzewodniczący
kwotą

Jerzy Dąbrowski zapytał, czy ta kwota zamówienia jest
podprogowCL czy go przekracza.

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski wyjaśnił, że nie przekracza,
ponieważ według wartości katalogowych to tego typu urządzenia kosztują ponad

93.000,00 złotych brutto. Dodał, że według prawa zamówień publicznych ustawę
należy stosować od kwoty 30 .000,00 euro z tym, że jest to kwota zamówienia
netto. Według aktualnego przelicznika wynosi to około 120.000,00 złotych netto.
Gdyby była taka wartość zamówienia, to wtedy należałoby stosować ustawę.
Przewodniczący Komisji Oświaty ( .. .) Andrzej Bronowicz zwrócił się z zapytaniem,
na kiedy jest planowane oddanie budynku siłowni.
Zastępca
Burmistrza Miasta Grzegorz
dostarczeniu sprzętu, czyli 28 listopada .

Napiórkowski

odpowiedział,

że

po

Wice przewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu u c hwały
w sprawie dokonania zmian w uchwale budż e towej Miasta Maków Mazowiecki na
2014 rok. Prze wodni cz ący RM Wald emar Zabielski projekt uchwały poddał pod
głosowani e:

za - 12

gło s ów,

przeciw - O gło só w,

w s trzy mało s i ę

- O głosów .

2

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obec no ści 12 radnych, 12 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr L/331/2014 z dnia 14 li stopada 2014 w sprawie dokonania
zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, która
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Burmi strz Miasta Janusz Jankowski podziękował radnym za przegłosowanie tej
u chwały.
Podziękował
równlez wydziałowi WIK z Zastępcą Burmistrza
Grzegorzem Napiórkowskim na czele, Kierownikowi WIP Pani Ninie Rakowskiej,
która z Panem Ireneuszem Pepłowski tworzyli pisma. Tym wszystkim, którzy
robili dokume ntacj ę . Dodał, że na początku miał rozterki, czy 90.000,00 złotych
przeznaczyć na tę inw estycję czy lepiej na inną, ale teraz patrząc na jakoś robót
firmy wykon ującej te inwestycje to naprawdę jest bardzo zadowolo ny i myśli, że
to będzie bardzo funkcjonalny obiekt. Wyraził nadzieje, że pod koniec listopada
siłownia zosta nie oddana i z góry zaprosił na jego otwarcie. Nadmienił, że patrząc
z perspektywy czasu uważa, iż dobrze się stało, że budynek przy ulicy Zielony
Rynek nie został jednak sprzedany. Warto byłoby się postarać o jakieś dobre
finansowanie i go wyremontować na potrzeby centrum kultury lub biblioteki.
Ad pkt 3.
Zamknięcie

obrad L sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrea lizowania porządku obrad L sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
RM Waldemar Zabielski o godz. 10 20 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrad y i protokołowani e zakończono.

Protokołowała:

Małg O ~ ikaCz

Inspeb~

przewodnicz; r
, miejSkiej
mgr inż . ~~ r 'Zabielski

3

Załącznik Nr ..... ...2.............
do Protokołu Nr ......

z dnia ..

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA L SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ODBYTEJ W DNIU 14 LISTOPADA 2014 r.

I. Barański

A.ft....1.1.. .2!21..1:1

Rafał Paweł

2. Bronowicz Andrzej Jan
3. Chrzanowski Remigiusz
4.

Dąbrowski

Jerzy

5. Gregorczyk

Wiesława

6. Jaroszewski Marek

....•••.

~~

7. Kubaszewski Jan
8. Michalska Elżbieta
9. Miecznikowski Dariusz

·············.. ""Ji·;·············
...............(J1J ..............

10. Rutkowski Krzysztof
II . Rzewnicki
12.

Stanisław

Szczuciński

Tadeusz

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

,"=>,ń" " "

.

L........

o •••• ••••••••••••

i..4. "t ..... ,~ ~.~ c ......... . B::.I......_
J

l ..........

do Protokołu Nr ....

BURMISTRZ MIASTA

H

11t... ::f.{..ąl.01.'r

z dnia ..

Maków Mazowiecki
woj. mazoWleckie •

Maków Mazowi ec ki , dnia 13 listopada 2014
\N Q ~ .

III .000l< l. .

l'.

~Ol ",

Pan
Waldemar Zabielski
Przewodniczący Rad y Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

WNIOSEK O ZWOŁAN I E SESJI NADZWYCZAJN EJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Bunnistrz Miasta Maków Mazowiecki w oparciu o § 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków Mazowiecki wnosi
o zwolanie sesji nadzwyczajnej Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim .
Wnioskodawca proponuje aby sesja nadzwyczajna odbyła się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie
Mazowieckim przy ulicy Moniuszki 6, w dniu 14 listopada 2014 roku o godzini e JO.OO, z następującym
porządkiem obrad:
I. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale bud żetowej Miasta
Maków Mazowiecki na 2014 rok.
3. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej.

Uzasadnien ie

•

Zgodnie ze Statutem Miasta Maków Mazowiecki Rada może odbywać sesje nadzwyczajne dla
rozpatrzenia i rozstrzygnięc i a spraw szczególnie ważnych (§ 20 ust. 3 Statutu). W niniejszym przypadku
zachodzą okoliczno ści wyczerpujące przywoływany w zdaniu poprzednim przepis Statutu. Potrzeba
przeprowadzenia sesji w tymże trybie powodowana jest koniecznością dokonania zmian w uchwale
budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok. Proponowana zm iana budżetowa obejmuje dział
926·Kultura fi zyczna, rozdział 92695 ·pozostała działalność i dotyczą zwiększe ni a budżetu inwestycji pn.
Przebudowa budynku si łown i przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim. Zwiększenie
budżetu inwestycji a tym samym zwiększe ni e zakresu rzeczowego tejże inwestycji (o zakup
profesjonalnego wyposażen i a sportowego do siłow ni) możliwie jest dzięki stanowisku Ministerstwa
Sportu i Turystyki RP, które dotarło do Miasta w dniu 12 listopada 20 14 roku. W stanowisku tym Minister
Sportu wyraził zgodę na wykorzystanie części przyshlgującej nam dotacji na zakup s przętu sportowego z
jednoczesnym zaleceniem aby czynności te zakończyły się do 30 listopada br. Biorąc zatem względy
proceduralne zwią zane z procesem zakupu (zmiana budżetu , wyłonienie dostawcy, reali zacja dostawy)
oraz stosunkowo krótki okres na jego przeprowadzenie niezbędnym i koniecznym j est odbycie sesji Rady
Miejskiej w trybie nadzwyczajnym.

W załączeniu:
. projekty uchwał , o których mowa we wniosku
. pismo Ministerstwa Sportu i Turystyki RP

Załącznik Nr ......2............."
do Protokołu Nr ... M~

UCIIWALA NR L/3JI/2014
RADY MIEJSKIE.J W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia ..1..~

•..1.-12..(?:1..7

z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwak

budżetowej

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustaw y z dnia 8 marca 1990 r. o sa morząd z i e gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz.
594 z póżn. zm.) oraz art . 21 1, 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 publiczn ych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późno zm.) Rada
Miejska w Makowic Mazowieckim uchw~,la , co następuje:

§ l. Dokonuje
§ 2.

Budże t

I) Dochody w

się

zmian w

bud żecie

Miasta Mak ów Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z

zaląc z n ik i em

Nr I i 2.

Miasta po zmianach okreś lonych w § I wynosi:
łącznej

a)

bieżące

b)

majątkowe

kwocie

w kwoci e

30.786.658.21 zl, z tego:

w kwocie

1.202.128,30

z ł.

2) Wydatki w łąc znej kwocie 32.428.909,33
a)

bieżące

b)

majątkowe

zł.

29.584.529,91

w kwoci e

26.811.372,03

w kwocie

5.617.537,30

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach
zgodnie z załącznik i em Nr 3.

zł.

z tego:

zł ,

z ł.

majątkowych

na 2014 rok, które po zmianach

wynoszą

5.617.537,30

zł,

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza s ię Bumlistrzowi Miasta.
§ 5. l. Uchwala wchodzi w
2.

Uchwała

podlega

życie

ogłoszeniu

z dniem

podj ęcia

w Dzienniku

i obowiązuje w roku

Urzędowy m

budżetowym

2014.

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

wald~lski

Id : 6CODD 188 -8731-4896-88913-973 F A4C513195 . Podpi sany
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Strona l

Zablczn ik Nr I do Uchwal y Nr L/33 1/20 14
Rady J'vli ejsk iej w M nkowic M <1zo wi eckim

z dnia 14 listopada 201 4 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN DOC HODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r .

Dzia ł

Rozdział

Trclć

§

926
92695

lmhłną

Zmian:1

Po zmianie

Kultura li zyczl1 :t

437 790,00

66300,00

504 090,00

Pozostała d z iałalnoś ć

437790.00

66 300.00

504090,00

fin ansowanie lub dofil1:1llsowan ie kosztów realizacji inwestycji
i z.1 kupO w inwestycyjnych jednostek sekt ora fin:m sów publicznych

435900.00

66 100,00

502 200.00

Razem:

30720 35R,21

DOI:lcje Qtrzymrlnc

6260

Przed

7. pati~(lVowych

Id: 6CODD I BB- B731-4896- B89B-973FA4C5 13 195. Podp ;sany

fund llszy celowych IW

30 786 658,21

Strona 1

Z" lącznik

Nr 2 do Uchwaly Nr L/33 1/20 14

Rady Miejskiej

\V

Makow ic Mazow iecki m

z dnia 14 li sIopada 20 14 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW B U f)ŻET U MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dzial

Rozd z iał

Treść

§

kOtHlIlI:łl n3

i ochrona ś rodowiska

6050

J 5 17 S04,II1l

420 804,00

- 22 700,00

398 104,00

202 854,00

- 22 700,00

180 154,00

l 2JH 304,00

89000,00

J .\27 J04,OO

Pozos ta ł a d z i ,tłalllosc

93 1 000,00

89000,00

I 020000,00

Wydu lki inwestycyjne jednostek budżetow yc h

93 I 000,00

89000,00

l 020000,00

32 362 609,33

66300,00

32 428 909,33

Wydatki

inw(, ~lycyjll("

jednostek

budżetowych

Kultura li ZYC ZI1 l1

926

92695
6050

Po lmi:l1Iic

. 22 700,00

Pozostał" dzi.,lalnosć

90095

ZII1i:.IIl:t

J 540 204 ,00

Gospodark a

900

Prze d zmian.!

Raze m:

Id : 6CO DD IBB-B73 1-4896-1l891J-973FA4C513195. Podpi sany

Strona 1

Za lącznik

Nr 3 Jo Uchwaly Nr U3) 112014

Rady Miej skiej w Makowic Mal'owicckim
z dn ia 14 listopada 201 4 r.
WYDATKI

l)zia l

Ilozdzi:łl

NA 20 14 r.

Tl'C'śt

§

150

MA,IĄTKOWE

J)rzrd Zmilllll!

U,UO

S 4fi 7,OO

5467.00

0.00

5467.00

Dotacje ce lowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i zak upy inwestycyjne realizO\van..: na podstawie porozumi eń (umów)
l11i(;dzy jednostkami samo rządu terytorialnego

5467.00

0.00

5467,00

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa
Ilw l.ow ieck icgo, przez budowanie społeczeńs twa inronnacyjncgo
i gospodarki_~'p'~~~j_na wiedzy poprLcz stworzenie zintegrowanych
b~z ,;icdzy o

5467.00

0,00

5467,00

393300,00

0,00

393300,00

393300,00

0.00

393300.00

Wydatki inwestycyjne jednostek budże t owych

393300.00

0,00

393300.00

B,dowa miejskiej siec i
Ido ,t. SI.

143300.00

0,00

143300,00

250000.00

0,00

250000,00

Transport i lącznoś~

1 44 1 188,00

0,00

J 441 188,00

Drog i public7..ne gmi nne

I 44 1 188.00

0,00

t 441 188,00

t 400000,00

0,00

t 400000,00

523 100,00

0,00

523 t 00.00

624 t50,00

0,00

624 150,00

252 750.00

0.00

252750,00

41188,00

0,00

4 11 88.00

41 188.00

0,00

4 11 88,00

S50068,30

0,00

550068,30

550068,30

0,00

550068.30

467558.05

0.00

467558,05

467 558.05

0.00

467558,05

825\0,25

0,00

825 tO.25

825 10.25

0,00

825 10.25

Administracja publiczna

42 200,00

0.00

42 200.00

Url.ędy

42 200.00

0.00

42200.00

13900.00

0,00

13900,00

Rm'wój

6639

prLcdsi~biorczo ści

W~' lw af"Zanic

400
4000 t

Dostarc7,llrl ie

6050

i zaolHltrywanic w

6050

gaz i

wodę

I
)

i - c;~~ li

odcinku od ul. Gen .

budowy ccmralnej kotłowni przy ul.
'ł n;iejskiej s ieci
i

iwrnzz

600 t6

e nergię elek t rycz n ą,

ciepła

Opracowan ie

600

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Przeb udowa ulic na Os. Gr/.8nka w raz z mo nta żem separatora w ulicy
Sportowej - etap III - ulica Świerkowa i ulica Wiśniowa

t
,część

Polskich - ulica K rzywoustego,

,Iicy lo.iclly

Przebudowa ulicy K.1.

6300

Gałczyńskiego

Dotal,;ja celowa na pomoc linansową udzielaną między jednostkami
terytorialnego na dolinansowanie wlasnych ;wdań

s3 moo..ądu

i

.

t) i zak uPów

Przebudowa dróg gminnych usprawniaj ących komunikację pom ię dzy
Czerwonka, Gmi ną Kamiewo i Miastcm Maków Mazowiecki

Gminą

no

In for mat yka
Pozostala

72095
6067

działal ność

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
wykluczeniu cyfrowcmu w

i
i
6069

mieście

t

budżctowych

wyk luczeniu cyfrowem u w

m icście

i

75023
6050

Maków

i

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostck

I
750

1)0 zmiao il'

5 467,tJU

I'ra lwórslwu prLr lll)'s luwc
150]1

Z mi:ll1lł

gmin (miast i miast na prOlwach powiatu)

Wydatki inweslycyj nc jcdnoslck

budżetowych

Id : 6CODD 11313-1J73 t -4896- 1J8913-973FA4C513195. Pod pi sany
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_ _ _ o

1'-' h xk' n lll,łcj:l

-

-

801

r--'

-

W ~ lłall..l

6060

WCWI1\'trznej irl:>[ala~ji

---

-

-

-

. . -

-

.

-_

W "tł:!!ki

..

......

-

-

-

Zl'~I)01c

0,00

.1 500.00

0,00

228500,00

32500.00

0.00

32 500.00

196000,00

0,00

196 000,00

I 856854,00

- 22 700,00

I 8J4 J54,00

I 642000,00

0,00

I 642000,00

I 642000,00

0,00

I 642000,00

I 642000.00

0,00

I 642000,00

12000,00

0,00

12000.00

12000,00

0.00

12000,00

12000,00

0,00

12000,00

202 854,00

- II 700,00

180 154,00

202 854,00

- 22 700,00

180 154,00

100000,00

- 22 700.00

77 300,00

Ścieżka dydaktyczna "Ja i prlyroda zależymy od sieb ie"

57354,00

0.00

57354,00

UrLądzenie ciągó w

45500,00

0,00

45500.00

99 160,00

0,00

99 160,00

99 160,00

0,00

99 160,00

99 160.00

0,00

99 160,00

24000,00

0.00

24000.00

75 160,00

0,00

75 160.00

Kultura fizycznI!

9.1 1 000,00

89000,00

I 020000,00

Pozosta ła dzia ł alność

93 1 000,00

89000,00

1020000.00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud żetowych

93 1 000,00

89000,00

1020000,00

931000.00

89000.00

I 020000,00

budżetowych

-

-

ście kowa

ś rodo wi s ka

i ochrona wód
budżetowych

ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budze towych
ulicznego częśc i ul ic: Mazowieckiej, ProsIej,

;
Pozostala

działalność

Wyd<ltki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Opwcowanic dokumentacji rewitalizacji rynku miejsk iego

pieszych w Parku Sapera

Kultura i ochrona dziedzic twa narodowego
Domy i ośrodki kultury,

ś wietli ce

i kluby

Dotacje celowe z budulu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
icdnostek sektora finan sÓW l
? otacja. ceJow~ . "Modemiz.1eja sali kinowej w Makowic
?ot acja.ce.low<l . Cyfryzacja \.;i na Mazowsze w Makowic

926

3500,00

228500,00

Oświetlenie

6120

3 SOO,OO

228500,00

Budowa siec i kanu li z.acji deszczowej na odcinku od ulicy Koś cielnej
do ulicy Gen. Pu laskiego wraz z monta że m separatom or.tz wylotem
ko"l"
) do czek; O"y'

92 109

0.00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek

92 1

) 500.00

-

228500.00

Gospodarb

6050

2.12 "HU,OO

-

3500.00

Gospoda rka komunalna i ochrona

90095

0.00

-

- - - - -- - 

Termomoderni zacja budynku Prleds:zkola Samor7..ądowl'go Nr 4 w
M'l kowic Mazowieckim

6050

2-'2 000,00

Szl..ó/ Nr 2 w M:lkowu:

MtKlcmizacja drogi wjazdowej w Prl.cdszl..olu Sal1lorz.ldowym Nr 1

90015

lS .100.00

0,00

t--

6050

I

- .....

0.00
_.. . 

3500.00

W) dalki inwcstycyj nc jcdnoslck

90001

28."\00.00

lS 300.00
.

-

Pr.:: cdszkola

900

0,00

13900.00

-

inwestycyjne jednostck bud i.ewwych

M:ł1owitckill1 Wr:lZ z wypos a ż eniem

6050

300,00

2~

-

M\1tk'nllZ:lcja zap lecza kuchctlm:go IV

80104

n,oo

-
-

__

podstawowe

l J 900.00

- -

.

i wy(' hl,lwlI lli('

6050



-

- - - - _ ____ · 0".

Szt.. ' l ł y
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l\l icjski m

Zi,J..tl P komputerow
O ś \\iala

80101

II UI,:!dZil'

na lakupy inw('slyc))n(' Jl'tJnostd. bllttl('10\\ yc h
~ - _. _

-

Cli

92695
6050

>

I

W

Makow;c

, a, ni prty ulicy Admintla Rickovera

h "I.

;

;

Razem
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UZASA DNIENIE

DO UCHWAŁY NR 1/331/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKO\VIE MAZOWIECKIM
zdnia14listopada 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Mias ta M'lków Mazowiecki na 2014 rok

Dokonuj e
zwiększen i a

się

zwiększeni"

dofinansowania ze

dochodów i wyda tk ów

ś rodków

budżetowych

o

kwotę

66.300 zl, z tytulu

fu nduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z pi smem DIS

WI R/4 71 1/129120 14/ER/6 Ministerstw" Sportu i Turystyki, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne

"Przebudowa budynk u s ił owni przy ulicy

Ad mirał a

Rickovera w Makowic Mazowieckim .

Ponadto, dokonuje s i ę przeniesienia środków

pomięd zy

zadaniami inwestycyj nymi w kwocie 22.700 zl

zgodn ie z za łączn iki em nr 3.
BURM B'I'llZ MIAST!

td: 6CODDl BB -B731-4896·B891l-9J3FA4C5t3195. Pod pisany
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