RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM

woj. mazow ieckie
Maków Mazowiecki, 27.10.2014 r.
WOR-II.0002.49.2014
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ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki za praszam na XLIX sesję
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 r.
o godz. 13 00 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad .
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z
wykonania przyjętych uchwał.
5. Interpelacje i zapytania radnych .
6. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących
mienie komunalne,
2) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,
3) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne,
4) w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejSCowego
planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor E,
5) w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim,
6) 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 prawidłowo ści ich wykorzystania,
7) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2014 - 2019,
8) w sprawie dokonania zm ian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2014 rok.
7 . OdpowiedZi na interpelaCje i zapytania radnych .
8 . Wolne wnioski i inform acje.
9. Zamknięcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.
AUI1Ji\;Miejskiej

mgr

inż.
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Protokół

z XLIX sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 6 listopada 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego

załączonych

Uczestnicy obrad XLIX sesji Rady Miejskiej wg
nr 1 i 2 do protokołu.

list

obecności,

które

stanowią załącznik

•

Ad pkt L
Obrady XLIX sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazo wieck im o godz. 1300 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zab ielski. 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

moc

RM

stwierdził

quorum, podejmowane

uchwały

decyzje

mają

prawną.

Obrady XLIX sesj i trwały w czasie od godz.

13 00

do godz. 1430 .

Ad pkt 2.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski

zapytał,

uwagi do

porządku

RM Waldemar Zabielski

porządek

czy

są

obrad.
Uwag nie było, wobec czego
obrad poddał pod głosowanie.
za
•

-13 głosów,

Przewodniczący

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Porządek obrad został przyjęty.
Ad pkt 3.
Przewodniczący zapytał,

Uwag nie

było,

czy

wobec czego

są

uwagi do

protokołu

z XLVIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący

głosowanie przyjęcie protokołu

RM Waldemar Zabielski
z XLVIII sesji Rady Miejskiej.

poddał

pod

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

z XLVIII 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 5.
Interpelacje i zapytania radnych .

Interpelacji i zapytań radnych nie było.
Ad pkt 6.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska.

"

ppkt 1)
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych
komunalne,
Przewodniczący

RM

Wa ldemar Zabielski

otworzył

stanowiących

dyskusję

nad

mienie

projektem

uchwały.

Uwag i wniosków nie

było.

Wiceprzewodniczący

Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących mienie
komunalne. 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"
p odjęła uchwałę Nr XLIX/324/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne, która
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
ppkt 2)
w sprawie udzielenia bon ifikaty od ceny
Przewodniczący

RM

nieruchomości ,

Waldemar Zabielski

otworzył

dyskusję

nad

projektem

uchwały.

Uwag i wniosków nie

było.

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nier u chomości. Na stępnie Przewodniczący
RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O gł osów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 10 radnych, 10 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr XLIX/325/2014 z dnia 6 listopada w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny nieruc h omości, która stanowi załączn i k nr 5 do protokołu.
ppkt 3)
w sprawie

uchwały zmien i ającej uchwałę

ni e ruchomości stanowiących
P rzewodniczący

RM

w sprawie
mienie komunalne,

Waldemar Zabielski

wyrażenia

otworzył

zgody na

d yskusję

sprzedaż

nad projektem

uchwały.

Uwag i wniosków nie było.
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Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w

sprawie

uchwały zmieniającej uchwałę

w sprawie

wyrażenia

zgody na

sprzedaż

nieruchomości stanowiących mienie komunalne. Następnie Przewodniczący
Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie :

RM

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 XLIX/326/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących mienie komunalne, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu
ppkt 4)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia mieJscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor E,
Przewodniczący

•

RM

Waldemar Zabielski

otworzył

dyskusję

nad

projektem

uchwały.

Uwag i wniosków nie było .
Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor E. 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 obe c ności 13 radnych, 13 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr XLIX/327/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
mieJscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor E, która stanowi załącznik
nr 7 do protokołu .
ppkt 5)
w sprawie wygaśnięcia
Mazowieckim,

mandatu

Radnego

Rady

Miejskiej

w

Makowie

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że pomimo tego, iż jest to
koniec kadencji projekt takiej uchwały musiał powstać . Minęły już wszystkie
dodatkowe terminy, jakie były wyznaczone radnemu Krzysztofowi Rutkowskiemu
na złożenie oświadczenia majątkowego. Tego obowiązku radny do tej pory nie
dokonał stąd taki projekt uchwały.
Przewodniczący

RM

Waldemar Zabielski

otworzył

dyskusję

nad

projektem

uchwały.

Uwag i wniosków nie było.
Wiceprzewodniczący
wygaśnięcia

sprawie

Następnie

RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
mandatu Radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod
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"

głosowanie:

za - O głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 13 głosów,
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami
"wstrzymało się" nie zajęła stanowiska w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
Ppkt 6)
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 kontrol i prawidłowości ich wykorzystania,
Przewodn i czący RM Waldemar Zabielski powiedział, że ta uchwała jest bardzo
długa i istnieje możl i wość przeczytania jej w skróconej wersji. Poprosił mecenasa
Jacka Nieściora o wytłumaczenie, w jaki sposób można to zrobić,

Mecenas Jacek Nieścior poinformował, że wystarczy przeczytać tylko tytuł
i kiedy wchodzi w życie,

uchwały

Przewodniczący Komisji Oświaty

C... ) Andrzej Bronowicz

powiedział, że nal'e ty

dostosować

uchwałę
odnośnie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla
publicznych
i niepublicznych
przedszkoli,
innych
form
wychowania
przedszkolnego z tego powodu, że w czerwcu 2014 r. zaszły zmiany w ustawie o
systemie oświaty. Dodał, że podstawowe składniki takie jak; 100 % dotacji dla
przedszkoli publicznych, 70% dla przedszkoli niepublicznych i 40 % dla innych
form nie zostały zmienione. Natomiast dla miasta w tej uchwale istotne jest 'to,
że jeśli gminy sąsiednie przysyłają dzieci i młodzież do makowskich przedszkoli i
szkół to będą rekompensowa ć miastu koszty nauczania, czego do tej pory nie
było.

Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski propozycję przeczytania
skróconej wersji poddał pod głosowanie.
, za - 13

głosów,

Radni 13
wersji.

przeciw - O głosów,

głosami

" za " wyrazili

wstrzymało się

zgodę

treści uchwały

w

- O głosów.

na przeczytanie

uchwały

w skróconej

Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchWały
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.
Następnie
Przewodn i czący 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" ,
uchwałę Nr XLIXj328j2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie trybu

podjęła
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udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i nie publicznych 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, która stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Przewodniczący

13 40

_

RM Waldemar Zabielski

ogłosił przerwę,

która

trwała

w godz.

13 50 •

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

RM

Waldemar Zabielski

otworzył

dyskusję

nad

projektem

uchwały.

Wiceprzewodniczący

Jerzy Dąbrowski przypomniał wniosek, który składał na
ostatnim posiedzeniu komisji odnośnie doposażenia o dodatkowe meble i
komputer Wydziału Geodezji. Konkretnie chodzi o pomieszczenie, w którym jest
wyłożony do wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego .
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powiedział, ż e na posiedzeniu komisji obiecał,
że ten problem zostanie rozwiązany. Na spokojnie trzeba się zastanowić, czy
zrobić na ścianie duży ekran, czy tylko wstawić komputer. Dodał , że zostanie
zrobione wszystko, aby klient, który chce sprawdzić plan mógł to zrobić w
komfortowych warunkach.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2014 - 2019. 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 obe c ności 13 radnych, 13 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr XLIX/329/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie dokonania
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata
2014 - 2019, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu .
ppkt 8)
w sprawie dokonania zmian w uchwale
2014 rok,
Przewodniczący

RM

budżetowej

Waldemar Zabielski

Miasta Maków Mazowiecki na

otworzył

dyskusję

nad

projektem

uchwały.

Uwag i wniosków nie

było.

Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na
2014 rok. Następnie Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały
poddał pod głosowanie:
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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 XLlX/330/2014 z dnia 6 listopada 2014 w sprawie dokonania
zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, która
stanowi załącznik nr 10 do protokołu .
Ad pkt 7.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

"

Ad pkt 8.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski podsumowując VI Kadencję Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim powiedział, że cztery lata to jest długi okres,
jednocześnie zbyt krótki, żeby zrealizować wszystkie plany. Wiele rzeczy udało
się wykonać, ale zostały jeszcze takie, których nie udało się zrobić. Podziękował
wszystkim Radnym za współpracę. Praca w Radzie była dla niego wielkim
wyzwaniem a jednocześnie przyjemność, Chociaż często były spory, to i tak w
końcu Rada dochodziła do konsensusu, dzięki czemu można było wykonać tyle
udanych inwestycji.
Złożył na ręce Burmistrza Miasta podziękowania ," za
współpracę·

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski z okazji zbliżającej się ku końcowi VI kadencji
Rady Miejskiej złożył serdeczne podziękowania i słowa uznania za
zaangażowanie, odpowiedzialność i trud włożony w pracę na rzecz lokalnej
społeczności. Za godne i sumienne sprawowanie funkcji radnego oraz cztery lata
współpracy. Dodał, że bez porozumienia i wsparcia ze strony Radnych wiele
przedsięwzięć na terenie miasta nie byłoby możliwych do urzeczywistnienia.
Podziękował, pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom podległych jednostek
oraz mieszkańcom miasta, którzy służyli mu dobrą radą, życzliwie wspierali jego
działania oraz podejmowali współpracę w celu rozwiązywania lokalnych
problemów. Dokonał podsumowania wspólnych dokonań. Jego zdani~m
najważniejszą inwestycją była budowa budynku przy ulicy Mickiewicza 27, dzięki
czemu pięćdziesiąt sześć rodzin otrzymało mieszkania. Jeśli chodzi o
infrastrukturę drogową, to zostało w części zmodernizowane osiedle Grzanka,
Jaśminowa, Królów Polskich, Wykonano dużo nawierzchni asfaltowych, zostało
poprawione oświetlenie uliczne . Wybudowano nowy odcinek sieci ciepłowniczej.
Dużo zostało zrobione w dziedzinie sportu. Zostało wybudowane boisko Orlik,
boisko przy ZS Nr 2, plac zabaw przy ZS Nr 1 i ZS Nr 2. Niedługo zosta'nie
zakończona modernizacja budynku siłowni przy ulicy Admirała Rickovera.
Zrealizowano dużo programów oświatowych takich jak indywidualizacja
nauczania czy szkoła równych szans. Dzięki temu szkoły zostały doposażone w
pomoce dydaktyczne, Z uzyskany środków organizowano zajęcia wyrównawcze i
dodatkowe zajęcia dla uczniów. Wykonano termomodernizację PS NR 2 i PS Nr 4
oraz zrobiono drogi wjazdowe przy ZS Nr 1 i PS Nr 1, co poprawiło estetykę, a
przede wszystkim bezpieczeństwo. Została wykonana cyfryzacja kina, Pani
Dyrektor złoży jeszcze wnioski na modernizację sali kinowej i doposażenie sal
instruktorskich.
Pozyskano środki unijne na ścieżkę dydaktyczną w Parku
Sapera . Wykonano ciąg pieszo rowerowy na ulicy Polnej. Zostanie również
otworzona ścieżka przyrodniczo - edukacyjna w lesie Grzanka. Jest to inicjatywa
Nadleśnictwa Pułtusk . Umowa z miastem została podpisana w miesiącu kwietniu.
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Postawiono nową altankę pod dębami, plansze edukacyjne, ławki, odnowiono
pomost. Wykonano separatory na ulicy Grabowej i na ulicy Kościelnej z wylotem
do rzeki Orzyc przy turbinie. Nadmienił, że w ciągu czterech lat ponad
16.000.000,00 złotych zostało wydane na inwestycje, z czego ponad
5.000.000,00 złotych pozyskano z zewnątrz . Złożył życzenia dalszych sukcesów
w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i
zawodowym, by kolejna kadencja Rady Miejskiej umacniała więź radnych z
burmistrzem i mieszkańcami Makowa Mazowieckiego, co przyczyni się do
dalszego rozwoju tego miasta.
podziękował wszystkim
ludziom dobrej woli, którzy
w pomoc przy organizowaniu Mistrzostw Polski Kobiet w
podnoszeniu ciężarów. Szczególne podziękowania od Prezesa Polskiego Związku
Podnoszenia Ciężarów Szymona Kołeckiego złożył na ręce Burmistrza Miasta
Janusza Jankowskiego za pomoc, której udzielił on oraz pracownicy urzędu.
Wyraził zadowolenie z faktu, iż został zmodernizowany budynek siłowni przy ulicy
Admirała Rickovera. Podziękował za znalezienie środków i wyrażenie zgody na tę

Ireneusz

Pepłowski

zaangażowali

się

inwestycję·

Wicestarosta Janusz Gójski powiedział, że na początku tej kadencji każdy miał
swoje plany oraz wizje tego miasta, które życie trochę zweryfikowało. Nie zawsze
można wykonać to co się zaplanuje. Dodał, iż z podsumowania, którego dokonał
Burmistrz Miasta wynika, że ponad 16.000.000,00 złotych wydano na inwestycje,
czego, na co dzień się nie zauważa. Pozyskane 5.000.000,00 złotych ze środków
zewnętrznych to też jest pewna wielkość i na to trzeba spojrzeć obiektywnie.
Jeśli chodzi o powiat, to przede wszystkim jest to oświata i drogi. W ciągu
ostatnich czterech lat wykonano 88 km dróg, dobrej jakości z rondami. Siedem
obiektów mostowych, które są dosyć drogie i 9 km chodników. Zostało jeszcze do
realizacji 7,5 km drogi i termomodernizacja bazy praktyk. Ponadto na oświatę,
głównie chodzi o Maków wydano 12.500.000,00 złotych, z tego powiat pozyskał
48,9 % środków zewnętrznych. Podziękował Radzie Miejskiej oraz Burmistrzom
Miasta za dobrą i rzeczową współpracę z Radą Powiatu i z Powiatem. Dodał, że w
ościennych powiatach współpraca miasta z powiatem układa się najczęściej źle.
Na różnych konwentach starostów Maków przez jednostki oceniające stawiany
jest, jako wzorowa współpraca, jeśli chodzi o miasto - powiat. Wszystkim, którzy
podjęli decyzję kandydowania życzył wyboru na następną kadencję.
Dyrektor MDK Bożena Pawłowska powiedziała, że od 1935 r. do ubiegłego roku w
Makowie funkcjonowało kino analogowe. W listopadzie 2013 r. po raz ostatni
wyświetlono film analogowy "Człowiek nadziei". Zaprosiła na pierwszą emisję
filmu w wersji cyfrowej, która odbędzie się w dniu 14 listopada o godzinie 1300 •
Dodała, że inwestycja dotycząca cyfryzacji kina kosztowała ponad 300.000,00
złotych, ale to jeszcze nie jest koniec. W tym roku kino będzie ubiegało się o
środki
na fotele, podłogi oraz generalny remont budynku wewnątrz.
Przypomniała, że dwa lata temu była inwestycja dotycząca oświetlenia,
nagłośnienia i wyposażenia sali do tańca na około 70.000,00 złotych.
Podziękowała wszystk im za współprace i za decyzję, dzięki której cyfryzacja kina
była możliwa.

Kierownik MOPS Barbara Brzostek podziękowała Radzie Miejskiej za kreatywną
Szczególne podziękowania złożyła na ręce radnego Jana
Kubaszewskiego
za
pomoc,
jaką
okazał
dzieciom
ze
świetlicy
socjo't erapeutycznej. Dzięki jego postawie było możliwe nawiązanie współpracy
współpracę .

7

ze sponsorami, którzy przekazali na rzecz świetlicy meble, sprzęt sportowy oraz
pieniądze na paczki o łącznej wartości 10.000,00 złotych.
Radny Jan Kubaszewski powiedział, że jest mu bardzo miło, ale musi być
sprawiedliwy i zaznaczył, że to jest zasługa całej Rady Miejskiej. Niektóre
zamierzenia udało mu się wykonywać właśnie dzięki pomocy kolegów radnych, a
to o czym mówiła Pani Kierownik robił jako Janek Kubaszewski mieszkaniec tego
miasta, sąsiad, przyjaciel, kolega . Przypomn i ał sytuację, gdzie podczas
prowadzenia konkursu "Wędka szczęścia" nad zalewem dał dzieciom gumę do
żucia, a za chwilę przyszła ich mama i zapytała, czy mógłby wymienić to na
długopisy. Taka sytuacja dała mu dużo do myślenia i rozmowa z Panią Kierownik
MOPS-u uświadomiła mu, że ważna jest pomoc taka, jaką ludzie oczekują, a nie
taka, jaką chce się dać. Podziękował wszystkim za współpracę i podkreślił, że
warto pomagać.
"."
Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że podjął decyzję i nie będzie się ubiegał
o czwartą już z kolei kadencję radnego. Korzystając z okazji przeprosił
wszystkich obecnych i nieobecnych za swój cięty język. Radnym, którzy ubiegają
się o nową kadencję życzył powodzenia. Dodał, iż żałuje jednego, że nie dało się
doprowadzić do końca sprawy ciepłownictwa. Podziękował Burmistrzom Miasta,
Skarbnikowi Miasta, Sekretarz Miasta, kierownikom podległych jednostek o'raz
kolegom radnym za owocną współpracę.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski podziękował Paniom i Panom z prasy
lokalnej za rzetelną ocenę pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.
Ad pkt 9.
Zamknięcie

obrad XLIX sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XLIX sesji Rady Miejskiej
RM Waldemar Zabielski o godz. 1430 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i

Przewodniczący

protokołowanie zakończono.

.'

przewOdniC~
YR
Miejskiej
mgr

inż.

~

emar Zabielski
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Załącznik Nr .......1........."._
do Protokołu Nr
z dni.

6...l1..2,ad.4..r.•..

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA XLIX SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ODBYTEJ W DNIU 6 LISTOPADA 2014 r.

1.

Barański 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
10. Rutkowski Krzysztof
I 1. Rzewnicki
12.

Stanisław

Szczucińsk i

Tadeusz

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

XL.IX.._

~~ ..

.........

. fo~~. ~·

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

Sesję

Lista osób zaproszonych na XLIX
Rad y Miejskiej w Makowic Mazowieckim
w dniu 6 listopada 2014 r.

I. Deptul a Zbi gni ew

ZaJącznik Nr .."";."".",,,,""
do Protokołu Nr .Xl..1.X......
z dnia ..o.e:dl....,.}..(U.'f ....

Starosta Powiatu

Makowskiego
2. Gójski Janusz

Wicestarosta Pow iat u

Makowskiego
3. Augustyni ak Miros la w

Radny Sej miku
Województwa Mazow ieck iego

4. Za krzewski Roman

Przew. Rady Pow iatu

5. Kolod ziejski Cezary

Radny Powiatu
Makowskiego

6.

Wł ocz kowska

Teresa Jolanta

Rad ny Powiatu
Makowskiego

7. Kos Andrzej Jan

Radny Powi atu
Makowskiego

8. Gadomski Lech

Prezes SM "Jubil atka "

9. Teresa Marcini ec

P rzewodnicząca

10. Emilia

Bonisław s ka

II. Wilkowski Jan
12. Piegutkowski Andrzej

Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka"
Prezes TBS
NSZZ"Sol id a rdn o ść"

Prze wodnic zący
NSZZ" Solidarn ość"

13. Sobec ki Ireneusz

Prezes Oddzialu
Pow iatowego ZNP

14. Gi sztarowicz Roman

Naczelnik Urzę du
Skarbowego

15. Lysiak Tomasz

Komendant Powiatowy
Policji w Makow ie
Mazowieckim

16.

Brd ę kiew i c z

Piotr

Komendant Powiatowy
Pallstwowej Stra ży Poża rn ej
w Makowie Mazow ieck im

17.Grabowsk i Roman

Prezes S- ni Zao l'. i Zb.

18. Wiel go lewski Jerzy

Dyrek tor SP ZOZ

... . . &~{.. . ..

I9.I)i Iniakowska Lucyna

Pari stwowy Powiatowy
In spekt or Sanitarny

20. S\V i ~ lorccki Sta ni s ł aw

Dyrekt or MZOSz iPOW

2 1. Ko los Jan

Dyrektor ZS N r I
Elżb i e ta

Dyrektor ZS Nr 2

23. Malinowska Ann a

Dyrektor PS Nr I

24. Sobo lewska Ann a

Dyrektor PS

22. Pl osi liska

25. Mil ewska

Małgorzata

r2

Dyrektor PS Nr 4

26. Rrzos tek Barbara

Kierownik MOPS

27. Marcini ak Tadeusz

Dyrektor M BP

28. Żc brow s ki Jacek

Prezes MPUK

29.

P aw ł owsk a Boże n a

30. Otłows ki Janusz

Dyrektor MDK
Starszy Cechu

3 1.

K obyliński Mi ros ł aw

Członek

32.

Orze ł

Naczelni k Urzędu
Pocztowego w
Makowie Maz.

Anna

33. O lzacka Katarzyna

Rady
Powiatowej Mazowieck iej
ł zby Rolniczej

Prezes Towarzystwa
Miłoś nik ów

Ziemi Makowskiej
34. Dziadak Ryszard

Zas tępca

Prezesa Za rządu
Wojewódzki ego Funduszu
Ochrony Srodowiska
i Gospodarki
Wodnej w Warszawie

35. Paczkowski Marian

Prezes Oddziału
Rejo nowego PCK

36. Ru sinek A ldo na

Tygodnik Ostrol<,c ki

37. Dani el Żeg lili s ki

Gazeta Makowska

38. Marl e na Grzeszczak

Kurier Makowski

\\.:

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

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

2

I

•
39. Bartold Anna

Kie row nik Wyd zi alu
Spra w Obywatei sk ich
w U rz~ d z i e Mi ejskim

40. Na pi órkolVska- Christow Maria

Ki erow nik Wydzialu Geodezji.
Kata stru , Gospodarki

~~~::~~I~\~~~~~1Ś ~II';~~;r~~I~:~~~~:.t ~\

w Urzę d z i e Miejskill1

4 I. Rakowska

In<l

f\ \

......... :-:'.

'Y.\ .....

Kierownik Wydzia lu Int egracj i
Europejs ki ej, Informatyki
{
i Pro~10Cj i Miasla .
w U l zęd z l e MleJ sk l111
...................... .
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Zalącznik Nr .......:2............"
do Protokołu Nr .'i.I...I.~ .._.

QhAd.J..o'1..If.r:..

z dni • .
Panie Przewodniczący. Wysoka Rado. Szanowni Państwo

W okresie od sesji w dniu 9 października 2014 roku do chwili obecnej:

zajm owałe m

się

bieżącymi

wydałem między

sprawami

dotyczącymi

funkcjonowania Miasta i

Urzędu

Miejskiego.

nastę pujące zarządzenia:

innymi

• w sprawie ustalenia dnia woln ego od pracy.
• w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji
o wprowadzo nych zmianach.
• w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok,
• w sprawie wyzna czen ia pracowników Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim do korekty
składów

kart do

głosowania

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad

dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
na

d zień

Ponadto

za rządzonych

16 listopada 2014 r.

między

innymi:

11 października mia sto Maków Mazowiecki włączyło się w organizacj ę Mistrzostw Polski Kobiet
w podnosze niu

ciężarów,

12 października uczes tni czyłem w uroczystości Nadania Insygniów Gminie Sze lków,
17 października wziąłem udzia ł w uroczystości otwarcia hali widowiskowo - sportowej w Zespole
Szkół

im. Ma rii Skłodowskiej Curie w Krasińcu,

19 października na zaprosze nie Klubu Seniora Makowianka oraz Miejskiego Domu Kultury obejrzałem
program
21

słow no

- muzyczny przygotowany z okazji obchodów dnia senio ra,

pa ź dziernika

upamiętniającym

22

pa ździe rnika

na
ofiary
na

zaproszenie
zagłady

Wojewody

Mazowieckiego

bra łem

udział

w

spotkaniu

w Treblince,

zaproszenie

Starosty

Makowskiego

uczestniczyłem

Powiatowego zorganizowanego w ramach programu "Bezpieczna Droga do

w

finale

Konkursu

Szkoły"

23 października brałem udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury
i Kultury Fizycznej i z ud ziałem przedstawicieli organ izacji
Makowa Mazowieckiego i

pożytku

publicznego

działających

na terenie

Nadleśnictwa Pułtusk.

27 października u czestniczyłem w posiedzeniu Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej Rady Miejskiej
w Makowie Mazow ieckim,
31 października wziąłem udział w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej,

W dniach od 3 do 6 listopada uczestniczyłem na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim, podczas których omawiano tematykę dzisiejszej sesji.
W dniu 31

października

zakończono termomodernizację

budynku Przedszkola

Samorządowego

Nr 4 w Makowie Mazowieckim.

W chwili obecne
przebudową

trwają

budynku

prace

siłowni

związane

przy ulicy

z

budową

Admirała

kanalizacji deszczowej na ulicy

Kościelnej

oraz

Rickovera w Makowie Mazowieckim.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 9 października 2014 roku Rada Miejska przyjęła następujące
uchwały:

Mieście

obwodów głosowania,

w sprawie utworzenia w

•

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi
pożytku

•

Maków Mazowiecki

odrębnych

•

oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o

działalności

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok",

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,
wyrażenia

sprzedaż nieruchomości stanowiących

•

w sprawie

•

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki

zgody na

mienie komunale,

na lata 2014 -2019,
•

w sprawie dokonania zmian w uchwale

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane

budżetowej

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok.

Zalącznik Nr ....... ~............
do Protokołu Nr .).(LIX_
UCHWAŁA NR XLIX/324/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

.a.b.-if.LUM..lJ..'f.. i

z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie

wyrażenia

zgody na zbycie lokali mieszka lnych

stanowiących

mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie g minnym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. I , art. 34 ust. I pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 20 I 4 r., poz. 5 I 8 ze zm.) uchwala s ię, co następuje:

§ l.

Wyraża si ę zgodę

na zbycie:

I) lokalu mieszkalnego po lożo n ego w Makowi e Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza 24, nr lokalu 33 o pow.
45,60 m' wraz z oddaniem w u żytkowani e wieczyste ul amkowej częśc i g runtu sta now i ącego dzialkę Nr 7 I 8/4
o pow. 650 m' na rzecz dotychczasowego najemcy .
2) lokalu mieszkalnego polożo nego w Makowie Mazow ieckim przy ulicy Przasnyskiej 2, nr lokalu 7 o pow.
37,60 m' wraz z oddaniem w uży tkowanie wieczyste ulamkowej częśc i gruntu stanowiącego d zialkę Nr 888/2
o pow. 4 18 m' na rzecz dotychczasowego najemcy.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza się Burmi strzowi Miasta.
§ 3. Uchwala wc hodzi w

życie

z dn iem

podj ęc i a.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

Walde

Id: A864900E-559A-4508-AOC B-B24FBC2655 4E. Podpisany

Strona I

UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR XLIX/324/20I4

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia6listopada2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne

Najemcy lokali mieszkalnych

wystąpili

z wnioskami o nabycie na

własność

z zaso bu Miasta Maków

Mazowiecki:
po l ożonego

lokalu mieszkalnego nr 33
oddan iem w

użytkowani e

w budynku w ielorodzinnymprzy ulicy Mickiewicza 24 wraz z

wieczyste ulamk owej

częśc i

gru ntu

s tanow i ącego d ziałkę

Nr 718/4 o pow,

650 m' ,
położonego

lokalu mieszkalnego nr 7
oddaniem w

użytkowani e

wieczyste

w budynku wielorodzinny m przy ulicy Przasnysk iej 2 wraz z

ułamkowej częśc i

gruntu

stanowi ącego działkę

Nr 888/2 o pow,

418 m',
Zbycie mienia komunaln ego wymaga zgody rady g miny w drod ze
samorząd zi e

Z

u c hw ały

(art, 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy O

gmi nnym),

powyższy ch względów wnoszę

o

podj ęc ie uchwały

w zaproponowanej formie i treśc i.

BURMIS RZ MIASTA

mgr Jemu

Id: A864900E-559A-4508-AOCB-B24FBC26554E, Podpisany

Jaltk( {liski

Strona l

Zalącznik Nr ........?..............
do Protokołu Nr .XL LX.....
UCHWALA NR XLIX/32S/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia .O"6..A.tC~l!t~.

i dnia 6 li stopada 2014 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam o rządz ie gmi nnym (Dz. U. z 20 13 r., poz.
594 ze zm.) i art. 68 ust. I pkt 7 i ust. I b ustawy z dni a 2 1 sierpni a 1997 r. o gospodarce ni e ruc hom ości ami
(Dz. U. z 20 ł 4 r. , poz. 5 18 ze zm .) uchwala s i ę, co n ast ę puj e:

§ l. Wyraż,1 s i ę zgodę na udzielen ie bonifikaty w wy sokośc i 90 % ceny nierucho m ości usta lonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce ni eruc homościami w przypadku sprzedaży na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego Nr 33 o pow. 45,60 m' poł ożo nego w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiew icza 24 wraz
z udziale m we współwłas ności częśc i wspólnyc h budynku i urządze ń, nie służącyc h wy łączn i e do użytku
właścic i eli lokali i oddaniem w użytkowa ni e w ieczyste ułamkowej częśc i gruntu stanow i ącego dzi ał kę Nr 7 18/4
o pow. 650 m' .

§ 2. Boni fikaty, o której mo wa w § l udziela s i ę pod warunkiem,
czy nszu oraz opłat n i eza l eżnyc h z ty tułu naj mu l okału .
§ 3. Wykonanie

§ 4.

Uchwała

u c h wały

pow ierza

się

iż

naj emca nie zalega z n ałeżnośc i ami z

tytułu

Burmistrzowi Miasta.

wchodzi w życ i e z dniem

podj ęc i a.

Prze wodni czący

Rady

Ml~,
waldrzabiełski

Id: 622A 1477·BF2F-4CF7·9DB 1-41 BA4 1823EDE. Podpi sany

Strona

ł

UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR XLlX/32512014

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 6 listo pada 2014 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny

Wartość ni e ruch o m ośc i
ni eruch o mo śc iami w

nieruchomości

ustalo na j est zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce

o parciu o przepisy

Rozporząd ze ni a

Rady Ministrów w spraw ie

szczegó łowyc h

zasad wyceny ni e ruch o m ośc i oraz zasad i trybu s porządza ni a o peratu szacunkowego . Rzeczoznawca
majątkowy dokonał

w miesiącu paźdz ierniku 2014 r. wyceny nieruchomośc i będącej przedmiotem

po stępowa nia tj . lokalu mieszkalnego Nr 33 o pow. 45, 60 m2 położonego przy ul. Mickiewicza 24

na

kwotę

96.413 , -

zł .

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

sprzedaży

lokalu mieszkalnego za

zgodą

ni e ruc hom ościa mi

dopuszczalne jest zastosowanie

rady gminy Z uwagi na fakt,

iż

od lat

następuje

prywatyzacja mieszkaniowego zasobu Miasta na rzecz dotychczasowych najemców przy zastosowaniu daleko
idącyc h

bonifikat, proponuje

mieszkalnego wraz z
współużytk owan i e
l okału

s ię

udziałem

udzielenie
we

tej że

sprzedaży

bonifikaty na poziomie 90 % ceny

ws półw las n ośc i

części

wieczyste tak iego samego udzialu w gruncie

wspólnych i
ni ezbęd n ego

urząd zeń

lokalu

i oddaniem we

do racjonalnego korzystania z

mieszkalnego .
Wobec powyższego wnoszę o

podj ęcie uchwały

w zaproponowanej formie i treśc i .

BURMIS RZ MIASTA
mgr Ja/:!
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Zalącznik Nr .......G.............
do

UCHWALA NR XLIX/326/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Protokołu Nr .. X.L:JJ.C

z dnia ..

O'6..AA...i,{)d.4. ....

z dnia 6 listopada 20 14 r.
zmieniająca uchwalę

w sprawie

wyrażenia

zgody na sprzedaż
komunalne

nieruchomości

stanowillcych mienie

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. 13 ust. l i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 5 18 ze zm .) uchwala się, co nastę puje :

§ l. W uchwale Nr XLVlll /3 2l /20l4 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zd nia 9 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na s przedaż nieruchomości sta nowiących mienie komunalne § l otrzym uje brzmienie:
"Wyraża s ię zgodę

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomośc i położonej w Makowie Mazowieckim przy
ulicy Sportowej oznaczonej w ewidencji gruntów Nr ł489/3 o pow. 0,0320 ha".

§ 2. Wykonanie

uchwały

§ 3. Uchwala wchodzi w

powierza
życ i e

się

Burmistrzowi Miasta.

z dniem

podjęcia.

Przewod niczący

Rady

Miejskiej

wałde~vski
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UZASADNIENIE
DO UCHW ALY NR XLlX/326/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 6 listopada 20 14 r.
zmieniającej uchwalę

Projekt

uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących
mienie komunalne

w sprawie wyra żenia zgody na

komunalne zostal przygotowany w oparciu
uprawnionego, w którym
dz iałka

omyłkowo

wstęp n y

wpi sano "

sprzedaż nieruchomości sta n owiących

projekt

działka

podziału spo rządzony

przez

mienie

geodetę

Nr 1489/3 o pow. 0,0270 ha, a winno

być

Nr 1489/3 o pow. 0,0320 ha".

BURMIS 'RZ MIASTA
mgr
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(; ,'ruLo kolu Nr .Xi..1..'(...
., 'ci , Q6_.J.J..UUllf..v.

UCHWAŁA NR XLlX/327/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Maków Mazowiecki - sektor E

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo rządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U . z 2013 r., poz. 594 z późno zm.) oraz art. 14 ust. I, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowani u przestrze nnym (tekst jednolity Dz. U. z 20 12 r., poz. 647 z późno zm.) Rada Miejska
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ I. I. Przys tępuje s ię do
Mazowiecki - sektor E.
2. Granice obszaru

spo rządzenia

objętego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków

planem, o którym mowa w

§ 2. Wykonanie uchwaly pow ierza

s ię

ustępie

I przedstawia

załączn ik

do niniejszej uchwaly.

Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 3. Uchwala wc hod zi w życ ie z dni em

podj ęcia.

Przewodniczący

Rady

M iejskie'
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UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR XLlX/327/2014

RADY MIEJSKlEJ W MAKOWIE MAZOWIECKlM
z dnia 6 listopada 20 14 r.

Analiza znsadności przystąpienin do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z ustaleniamistudium uchwalonego
uchwalą Nr XXIWI4112012 Rady Miejskiej w Makowie Mnzowieckimz dnia 4 października 2012 roku.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 20 12r., poz. 647 z późno zm.) przed podjęciem uchwaly, o której mowa
wart. 14 ust. I w/w ustawy, Burmistrz Miasta dokonuje ana lizy zasadności przystąpienia do sporządzeni a
planu miej scowego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium .
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków
Mazowiecki - sektor E, zatwierdzonego Uc hwałą Nr X]/5612003 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z
dnia I I grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 320, poz. 10228), Uchwa l ą Nr XLl258/2009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego Nr 204,
poz. 5937), Uchwalą Nr XLl259/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 e.
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 204, poz. 5938), Uc hwalą Nr XLXIX/324/2010 Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim z dnia 23 wrześn ia 2010 e. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 194, poz. 5343) dla
terenów okreś lonych w zał ączniku graficznym realizowane jest w oparciu o zl ożone wnioski wlaśc icieli
nieruchomośc i o uwzgl ędnienie w projekcie miejscowego planu możliwośc i realizacji zabudowy
mieszkaniowejjednorodz innej, uslugowej oraz zmian w uklad zie komunikacyjnym.

Plan miejscowy j est wyrazem realizacji polityki przestrzennej przyjętej na mocy Uchwały
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XX11II141/2012 z dnia 4 października 20 12 e. w
s prawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Maków Mazowiecki.
W wyn iku planu miejscowego zwiększy s i ę areal terenów z prawem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, z dopuszczeniem uslug nie uc i ąż liwyc h .
W nowym planie ustalone zostaną normy w zakresie rodzaju za budowy oraz w parametrach
technicznych zabudowy. Plan sporządzony zostan ie zgodnie z zasadą ladu przestrzennego i zrównoważonego
rozwoju, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyczyniając s i ę
jednocześnie do realizacji oczek iwań użytkowników przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania
terenu.
Dokonując

analizy zasadności przystąpie ni a do opracowania planu miejscowego ustal ono, że zmiana
przeznaczenia w/w terenów jest zgod na z polityką miasta oraz studium uwarunkowal' i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki.
Przeprowadzona powyższa analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu,
opracowana na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 e. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 20 )2e. , poz. 647 z późno zm.) stwierdza potrzebę sporządze nia
miejscowego planu zagos podarowania przestrze nnego w granicach okreś lonyc h na zalączniku graficznym do
przedmiotowej uchwaly.
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do Protokołu Nr

UCHWAŁA

NR XLIXJ328/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

XUL

.o.6.A1.w-!:t..Y"- 1

z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innycb form
wychowania przedszkolnego, szkól 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzie gminnym
(Dz. U. z 20 13 r. poz. 594 z późno zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art . 90 ustawy z dnia 7 wrześn ia 199 1 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn o zm.) oraz art. 251, art. 252 i art. 253 ustawy z dnia 27 sierpn ia
2009 r. o finansach publ icznych (Dz. U. z 20 13 r. poz. 885z późno zm.) Rada M iej ska w Makowie Mazowieckim
uchwala, co na stępuje:

§ l. Uc hwala niniej sza regul uje tryb udzielan ia i rozliczania dotacj i ud zielanych osobom prowadzącym
niepubliczne przedszkola lub inne formy wyc howania przedszko lnego oraz osobom p rowadzący m publiczne
i niepubliczne szkoly i placówki oświatowe.
§ 2.

Il ekroć

w dalszej

treści

uchwaly jest mowa o:

I) ustawie - należy przez to rozum i eć
Nr 256, poz. 2572, z późno zm.);
2) uchwale -

należy

przez to

3) organie dotującym -

u stawę

z dnia 7 wrześn i a 1991 r. o system ie

ośw i aty

(Dz. U z 2004 r.

r ozumieć niniejszą u chwa l ę;

n a l eży

przez to

roz um ieć

Miasto Maków Mazowiecki;

4) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć osoby p rowad zące przedszkole lub inn ą formę wychowania
przedszkolnego, szkołę lub placówkę ośw i atową, prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inn ą ni ż organ
dotujący;

5) organie

prowadzącym

prowad zącą

6) uczniach -

- nal eży przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący,
przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placów kę oświatową;

n a l eży

przez to

rozumieć tak że

sluchaczy;

7) uczniach niepelnosprawnych - należy przez to rozumieć uczmow posiadających orzeczenie o potrzebie
ksztalcenia specjalnego, o którym mo wa wart. 71 b ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt I;
8) uczn iach obj ętych wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozu mi eć dzieci posiadające
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
9) innyc h formach wychowania przedszkolnego i punkt przedszkolny.

należy

§ 3. 1. Dotacje z budżetu Miasta Maków Mazowiecki

przez to

rozumieć

opinię

zespól wychowania przedszkolnego

przyslugują następ ujący m

podm iotom, zwanych dalej

"podmiotami dotowanymi":

I) publicznym szkolom, prowadzonyc h przez osoby fi zyczne lub osoby prawne inne ni ż organ dotujący, na
każdego ucznia w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w szkolach te-go
samego typu i rodzaju prowadzonych przez organ dotujący, nie ni ższej jednak niż 100% kwoty przewidzianej
na jednego ucznia szkoly danego typu i rodzaju w części oświa towej subwencj i ogó lnej dla organu dotującego.
W przypadku braku na terenie Miasta Maków Mazowiecki szkoly tego samego typu i rodzaju pod stawą
ustalenia wysokośc i dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoly publicznej danego typu i rodzaju
w częśc i oświatowej subwencji ogó lnej dla organu dotującego;
2) niepublicznym przedszkolom na każdego uczni a w wysokośc i równej 75% ustalonych w budżecie Miasta
Maków Mazowiecki wydatków bieżący c h ponoszonyc h w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na
jednego ucznia, pomniej szonych o op łaty należne za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za
wyżywienie. sta n ow i ące dochody Miasta Maków Mazowiecki , z zastrzeżeniem pkt 6;
3) niepublicznym innym formom wychowania przedszko lnego na każdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego w wysokości równej 40% wydatków bieżącyc h ponoszonych na jednego ucznia
w przedszkolach publicznych prowadzonyc h przez Miasto Maków Mazowiecki z zastrzeżeniem pkt 6,
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pomniejszonych o opiaty należne za korzystanie z wyc howania przedszkolnego oraz za
dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki;

wyżyw ienie,

stanow i ące

4) niepublicznym szkolom o uprawnieniach szkól publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki, na każdego ucznia w wysokośc i 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoly w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez organ dotujący;
5) niepub licznym szkolom o up rawnieniach szkól publicznyc h niewym ien ionych w pkt 4 w wysokości 50%
ustalonyc h w budżeci e Miasta Maków Mazowiecki wydatków b i eżących ponoszonych w szkolach publicznych
tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. W przy padk u braku na terenie Miasta Maków
Mazowiecki szkoly publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki
bi eżące ponoszone przez n aj bli ższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoly publicznej danego typu lub
rodzaju;
6) ni epublicznym przedszkolom i innym formom wychowani a przedszkolnego, o których mowa w § 3 ust. I pkt
2 i pkt 3, na każdego ucznia ni epelnosprawnego w wysokości równej 100% kwoty przewidzianej na
ni epe łlJospraw n ego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencj i ogólnej otrzymywanej przez Miasto
Maków Mazowiecki ;
7) niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowan ia przedszkolnego, szkolom podstawowym, które
zgodnie z art. 7 I b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomagania rozwoju dziecka, na każde dziecko obj ęte
tym wspomagan iem dotację w wysokośc i równej 100% kwoty przewidzianej na jedno dziecko obj ęte
wczesny m wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencj i ogólnej dla Miasta Maków Mazowiecki ;
2. Dotacje dla szkól, o których mowa w ust. I pkt 5, przysługują na
najmniej 50% obow i ązkowych zajęć edukacyj nych w dany m mi esiącu.

każdego

uczn ia

uczestniczącego

w co

3. W przypadku zmiany wysokośc i wydatków bieżących, ustalonych w b ud żec ie lu b przewidzianych na
utrzymanie ucznia, w przedszkolach, szkołach lu b placówkach, ulegają równie ż zmianie kwoty dotacji na l eżącej
podmiotom, który m dotacje ustala się wedlug tych wydatków - poczynając od miesiąca n astępującego po miesiącu,
w którym dokonano zm ian bud że towyc h ;
4. W przypadku gdzie do obliczenia podstawy dotacji
przedszkoli i placówek ośw i atowych, dla obliczenia dotacji:

ni ezbęd na

jest liczba uczn iów publicznych szkól,

I) w okresie od I stycznia do 31 sierpnia danego roku
I stycznia roku budżetowego,

budżetowego

- przyjmuje

się liczbę

tych uczni ów z dnia

2) w okresie od I wrześ nia do 3 I grudnia danego roku
I wrze śnia rok u budżetowego;

bud że towego

- przyj muje

się li czbę

tyc h uczniów z dnia

5. Dotacje obl iczane woparci u o część oświatową subwencji ogólnej, do czasu otrzy mania metryczki
subwencji oświatowej przez Miasto Maków Mazowiecki na dany rok b u dżetowy, nalicza s ię na podstawie danych
wyn i kających z metryczki za ubiegly rok budżetowy . Po otrzymaniu metryczki na aktualny rok budżetowy,
wysokość dotacji podlega zweryfikowaniu z uwzgl ędni enie m w ie lkości wynikających z tej metryczki - począwszy
od transzy za stycze ń tego samego roku bud że t owego.

§ 4. I. Dotacja przysluguje pod waru nkiem zl oże ni a organowi dotuj ącem u przez podmiot dotowany wniosku
o planowa nej li czbie uczniów, ni e późni ej niż do dnia 30 wrześ ni a roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wniosek o ud zie len ie dotacji z

bud żetu

Miasta Maków Mazow ieck i powinien

zawierać:

I) nazwę i adres podmiotu dotowanego;
2) rodzaj i typ podmiotu dotowanego;
3) numer identyfikacyjny REGON podmiotu dotowanego;
4) numer i datę wpisu podmiotu dotowanego do ewidencj i przedszkoli, szkól i placówek;
5) numer i datę decy zji
6)

p l an owaną li czbę

7)

peln ą nazwę

nadającej

uprawnienia pu bl iczne;

uczniów na kolejny rok

budżetowy

w podziale na poszczególne

i adres banku wraz z nu merem rachunku bankowego na który ma

8) wskazanie imienia i nazwiska oraz numeru
naliczania i rozliczania dotacji ;
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9)

zobow i ązanie podm iotu dotowanego do informowania organu dotującego o zmianach
rodzaj i wysokość dotacji oraz o zmianach danych, o któryc h mowa w pkt 1-8.

maj ących wpływ

na

3. W odniesieniu do przedszkoli i innych form wychowan ia przedszko lnego do wniosku, o którym mowa
w ust. 2, na l eży dolączyć imienne wykazy uczniów zamieszkalych na terenie innych gmin (dla każdej gminy
osobno).
4. Dotacje przekazywane są w 12 częśc i ac h w termi nie do ostatni ego dnia każd ego mi esiąca na rachunek
bankowy przedszkola, innej formy wyc howania przedszkol nego, szkoly, placówki, wskazany przez podmiot
dotowany na podstawie informacji o rzeczywistej liczn ie uczniów wedlug stanu na dzień pierwszy danego
mies i ąca, przekazywanej organowi d o tującemu w tenninie do dn ia l O-go każde go mies iąca, z tym że za mie siąc
grudzień do 5 grudnia. Dotacja za mi es iąc grudz i e ń przekazywana jest w term inie do dn ia 15 grudnia.
5. Dotacja za

miesiąc

lipiec i s i erp ień usta lona

będzie wed ług

rzeczywistej liczby uczni ów w m i es i ącu

poprzedzaj ący m przerwę wakacyjną.

6. Dotacja dla szkól, o których mowa w § 3 ust. I pkt 5, za mies iąc lipiec i s ierpi e ń ustalana będzie wg licz-by
uczniów, którzy w czerwcu speł niłi warunek uczestniczenia w co najmniej 50% o bowiązkowyc h zaj ęć
edu kacyjnyc h.
7. Dotacja dla

szkó ł,

najwyższych kończą s i ę
mi es iąca następującego

w których zajęc i a dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrac h) programowo
w kwietniu lub czerwcu, przysluguje r ówn i eż na każdego abso łwenta szkoły w okresie od
po miesiąc u , w którym ukończy ł szk o l ę, do koóca roku szko lnego, w którym absolwent

ukończy I szkołę.

8. Kwoty dotacji dla szkół, o których mowa w § 3 ust. I pkt 5, pomniejsza się o kwotę w wysokości
dotacji przekazanej w poprzed nim mies iącu na uczn iów, których wskaźni k uczestnictwa
w obowiązkowyc h zaj ęciac h edukacyj nych jest ni ższy ni ż 50%, wykazanych w informacji , o której mowa w ust. 4.

odpow i adaj ącej

9. Organy prowadzące przedszkola oraz inne fo rm y wychowania przedszko lnego zobowiąza ne są sk ladać
im ien ne wykazy o rzeczywistej liczb ie uczniów zami eszkalych na terenie innych gmin (d la każdej gminy osobno)
w term inie składania informacj i o rzeczywistej liczbie uczniów.
10. Organy prowadzące publiczne ł ub niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, w których realizowany jest
obowiąze k szkolny łub obow iąze k nauki, zobo wi ąza ne są do składania infomlacji o spełni aniu przez ucznia
obow i ązku szkolnego.

§ 5. I. Dotacje, o których mowa w § 3 ust. I, przeznaczone są na dofi nansowan ie reali zacj i zad ań podmiotu
dotowanego w zakresie kształcen ia, wychowan ia i opieki, w tym pro fił aktyki spo ł ecznej i mo gą być wykorzystane
wył ączni e na pokrycie wydatków bi eżących.
2. Na dokumentach fin ansowyc h p otw i erd zających wydatki, które zostały sfin ansowane ze środków dotacji
z b ud że tu Miasta Maków Mazowiecki należy zamieścić opis: " Wydatek sfi nansowany ze środków dotacji
otrzy manej z budżetu Miasto Maków Mazow iecki w kwocie ................ zł dotyczący . ........ .. .... . (nazwa
podmiotu dotowanego) oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowa nego łub osoby pro wadzącej.
3. Podmiot dotowany zobow i ązany jest do sporządza n ia półrocznego rozliczenia dotacji oraz
informacji o pon iesionych w roku budżetowym wydatkach ze środków przekazanej dotacji.

półrocznej

4. Rozliczenie dotacji oraz informację, o któ rej mowa w ust. 3, składa s i ę w terminie do dnia 20 łipca, za okres
od I stycznia do 30 czerwca oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia datacji , za okres od
I stycznia do 31 grudnia. W przypadku gdy podmiot dotowany kończy swoją działa łn ość, rozliczenie należy zlożyć
w ciągu 30 dni od dnia otrzy ma nia ostatni ej transzy dotacji.
5. Zwrotowi do

b ud żet u

podlega dotacja:

I) niewy korzystana;
2) pobrana

nienał eż n ie

lub w nad miernej

wysokośc i ;

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczen iem - na pokrycie innych wydatków
i art. 90 ust. 3d ustawy.

ni ż okreśł one

wart. 80 ust. 3d

6. Część dotacj i niewykorzystana do ko ń ca roku bud żetowego pod lega zwrotowi do budżetu organ u dotuj ącego
w terminie do dnia 3 I stycznia na stęp n ego roku, a w trakc ie roku bud żetowego w terminie 15 dni po zakończen iu
dz i ala ln ośc i .
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7. Kwoty wykorzystane niezgodnie z przeznaczen iem lub pobrane nienależnie albo w nadmiernej wysokości
zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokośc i okreś lonej jak dla za legl ości podatkowych w ciągu
15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt 2 i 3.

podlegają

§ 6. I. Upoważn i en i pracownicy

Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim , zwani dalej kontrolującymi,
w podmiotach dotowanych pod wzg l ędem praw i dlowośc i wykorzystania dotacji
zgod nie z zasadami okreś lonymi wart. 90 ust. 3d ustawy oraz zgodności li czby uczn iów wykazanych w informacji
mies i ęcznej , która stanowi podst awę do przekazania dotacji.
mogą przeprowadzić kontrol ę

2. W celu przeprowadzenia kontrol i Burmistrz Miasta wydaje zarządzeni e wskazując jednocześnie term in
przeprowadzen ia kontroli, osoby prowadzące kontrolę, miejsce przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz
okres objęty kontrolą.
3. Kontrola może być przeprowadzana okresowo w ciąg u roku lub doraźnie w przypadku, gdy oko l icznośc i
na konieczn ość podjęcia natychmiastowych czy nności kontrolnyc h. Zawiadomienie o ko ntroli, pod-miot
dotowany otrzymuje co najmniej na trzy dni przed termi nem określonym w zarządzeniu wydanym przez
Burmistrza Miasta Makowa Mazowiecki ego.
wskazują

4. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 organ dotujący może badać dokumenty i inne nośniki informacj i,
które m ają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidlowośc i naliczania i wykorzystania dotacji, w tym
dokumentację organ i zacyjn ą, finansową i dokumentację przebiegu nauczania.

5. Organ dotujący może żądać od pod miotu dotowanego s porządzen i a niezbędnych do kontrol i odpisów lub
z dok umentów, jak również zestawie ń i obl iczeń opartych na dokumentac h.

wyciągów

6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstaw ia w protokole, który podpisuje dyrektor lub osoba
kontrolowany pod miot dotowany.

prowadząca

7. Dyrektor lub osoba prowadząca kontrolowany podmiot dotowany
pi semne wyjaśnien i e o przyczynach tej odmowy.

może odmówi ć

podpisania

protokołu,

skladając

8. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 7, kontro l ujący dokonuje weryfikacji jej przyczy n i w razie
potrzeby podejmuj e czynnośc i kontrolne uzupe ln iające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany
w protokole kontroli.
9. W razie ni e podjęcia czy nności kontrolnych
stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania
zaleceń pokontrolnych.

uzu pel niających, kontrol ujący
protokołu

przekazuje na pi śmie swoje
nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji

10. W term inie 2 1 dni od dnia podpisania lub odmowy podpi sania protokolu kontroli przez dyrektora lub
kontrolowany podmiot, kontrolujący sporządza wystąpie ni e pokontrolne, zawierające
kontrolowanej dz i ala l nośc i , a w razie stwierd zenia nieprawid l owości - zalecenia pokontro lne.
p rowadzącą

osobę
ocenę

II. Kontrolowany, do którego zostalo skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiąza ny w terminie
w wystąpi en iu pokontrolnym zaw i adom i ć kontrolującego o sposobie realizacji za l eceń pokontrolnych
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym .

określo ny m

12. O każdym przypadku odmowy wykonania za l eceń pokontrolnych lub o nie powiadomieniu
w wyznaczony m term in ie o sposobie real izacj i za leceń pokontrolnyc h kontro luj ący powiadam ia organ dotujący.
§ 7. Burmi strz Miasta Makowa Mazow ieck iego
ust. 3, ust. 4, ust. 9 i ust. 10 oraz w § 5 ust. 3 i ust. 4.

ok reś li

wzory dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2,

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza się Burmi strzowi Miasta Makowa Mazowieckiego.

§ 9. Uchyla się Uchwalę N r XXV I/ 180/2012 Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego z dnia 28 grud nia
20 I 2 roku w sprawie trybu ud zielania i rozliczania dotacj i dla niepublicznych oraz publicznych szkół i placówek
ośw i at owyc h prowadzonych przez osoby fi zyczne lub prawne oraz trybu i zak resu kontro li wykorzystania tych
dotacji.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życ i e po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku U rzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodn iczący

Rady

l/A
wald~::;:;elski
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLIXl328/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM
z dnia 6 listopada 2014 r.
w spraWle 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.
Zmiana ustawy o systemie o światy wprowadzona u staw ą z dnia 13 czerwca 2013 r.
(Dz. U. 20 13 r . poz. 827) spowodowała koniecz ność p odj ęcia nowej u chw a ły reguluj ącej tryb
udzielania i rozliczania dotacji. P rojekt uchwa ły usta la tryb udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli, szkól i innych form wychowa nia przedszkolnego w oparciu o obowi ąz uj ące w tym
za kresie przep isy prawa.
Stosownie do art. 90 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572
z późn o zm.) orga n sta nowi ący jednostki sa m o rządu terytorialnego u stała tryb udzielania
i rozliczania dla placówek oświa towych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowo ści ich
wykorzyst a nia , uwz gl ędniaj ąc w szczególności p od s ta w ę obliczania dotacji, zakres danych,
które powinny być zawa rte we wniosku o ud zielenie dotacji i w rozlicze niu jej wykorzystania,
oraz termin i sposób rozlicze nia dotacji.
M aj ąc na uwa dze p owyższe p o dj ęc ie u c hw ały jest zasadne.

BURMJS~MIASTA

""""T.""L.",
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Załącznik Nr .......3............."
do Protokołu Nr .X.L.lX..."
z dnia .Q.6..dt.1_.2.ad.~~
UCHWAŁA

NR XLIX/329/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM
Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 r .
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2014'2019

Na podst awie art. 226, a rt. 227, a rt . 228, art. 230 ust. 6 i a rt. 243 ust a wy z dnia
27 sierpnia 2009 r . o fina nsach publicznych (Dz. U. z 2013 r ., poz. 885 z p óźn o zm.) Rada
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§l.
1. W uchwale Nr XXXIX/259/20 13 Rady Miejskiej w Makowie Ma zowieckim z dnia

30 grudnia 2013 r . w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan sowej Miasta Maków
Ma zowiecki na lat a 2014' 2019:
l) załącz nik Nr l otrzymuj e brzmienie zgodnie z za łącznikie m Nl' l do niniejszej
uchwały,

2) załąc znik Nr 2 otrzymuje bl'zmienie zgodnie z załącznikie m Nr 2 do niniejszej
uchwały.

2.

D oł ącza s ię obj aś nie nia przyj ę tyc h w artości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.
Wykona nie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Mias ta .
§ 3.

Uchwala wchodzi w

ży cie

z dniem

podj ęcia.

PrzewodniCZąi~iejskiej

mgr inż. WF

za organ sta nowiący Waldemar ZabielskJ
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
201 4.11 .12
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Wieloletnia prognoza finansowa
uchwały

załącznik nr 1 do
nr XLlX/329/2014
z dnia 2014-11-06

złego :

w tym:

w

tym:

w tym:

Wyszczególnienie

Dochody ogółem

Lp

1

Formuła

(1 . 1]+ [1. 2]

dochody z tytułu

K

Dochody bieżące

udziału

we

wpływach

z podatku
dochodowego od

1,1

dochody z tytułu
udziału

we

wpływad1

osób fazycznych

z podatku
dochodowego od
osób prawnych

1.1.1

1.1 .2

z tytułu dotacji i
pocIatkJ i opłaty

3)

z subwencji
z podatku od
nieruchomości

1.1.3

1.1.3.1

ogólnej

środków

przeznaczonych
na cele

1.1.4

Dochody
majątko'Ne K

ze sprzed~y
majątku

przeznaczonych
na inwestycje

1.2.1

1.2.2

bieżące

1.1.5

1,2

z tytułu dotacji
oraz środków

Wykonanie 2011

25663364.11

25192416.09

5961 432,00

151905.73

5257987,91

3390601 ,36

6976064.00

4517 138,48

470948,02

111 779.85

Wykonanie 2012

27645944,38

25794 281,36

5734 939,00

275215.04

5362545 ,38

3443015,39

7 22S 143,00

4617193,05

1 851663,02

1 008633.55

787197,12

Pl an 3 kw. 2013

28765929,03

27 268 629,03

615 1 351 ,00

220000,00

6031469,00

3830000,00

7489734,00

4928497 ,03

1497300,00

110000,00

1327300,00

Wykonanie 201 3

28913297,62

28036 593 ,06

5905998,00

184 016,58

6017438,89

3981207,91

7555032,00

5379490,49

876704,56

51847,80

8 19419,44

2014

30720358,21

29 584 529,91

6237698,00

220000,00

6648531 ,00

4120000,00

7928449,00

5889632,91

1 135828,30

75006,00

1058822,30

344 499,99

2015

27761 068,00

27697828,00

6362452,00

224400,00

6407589,00

3998400,00

7963300,00

4336831 ,00

63240,00

60000,00

0,00

.ol.

28251 784,00

28 187 279,00

6489701 ,00

228888,00

6535740,00

4078368,00

8122 566,00

4423 567,00

64 505,00

50000,00

0,00

2017

28756 820,00

28751 025,00

6619495,00

233466,00

6666455,00

4 159 935,00

8285017,00

4512038,00

5795,00

0,00

0 ,00

2018

29044988,00

29038 535,00

6685689,00

235800,00

6733120,00

4201534,00

8367868.00

4557159,00

6453,00

0,00

0,00

2019

29336 038,00

29328921,00

6752546,00

238158,00

6800 451 ,00

4243550,00

8451546,00

4 602731 ,00

7117,00

0,00

0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionov.ym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach , a lata w wierszach.
r. o finansach publicznych (Oz. U. z 20 13 r. paz. 885 z pbź. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia: prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania fll'lansowego wzór stosuje się także dla lat wykracza~cych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynika~cy z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się k>Noty wszystltich podatków i opiat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie ~ko podatków i opiat lokalnych.

2) Zgodnie z art. 227 usta wy z dnia 27 sierpnia 2009

za organ

stanowiący

Waldemar Zabielski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11 .12
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.......
złegO:

-

w tym:

w tym:

w tym:
w

rm:

odsetki i dyskontO

Wyszczególnienie

Wydatki og6lem

~

~--

Wydatki bieżące •

z tytułu PO~ir'i

poręczenia

;

gwaranCji

podegałące wyłączeniu
z limitu &piały
zobowtązań, o klćrym

~ ......odI:ieIMgo
~~opIekI

gwarancje i

.........

mowa w art 243

._~

podlega;"ce
z limitu

~o~

spłaty zobowiązań,

1ocuoIcz",,,~

o którym mowa w•

art 243 ustawy

o~sługę
długu

wydatki na

usedac:tI ..... ~ ..

wyłączeni u

..

. .~. =~'
JMieł"~

odsetki i dyskonto
uslawJ, w I~rie rie
w a rt 24 3 dluZ.szymriZ.90dripo
usl 1 ustawy •
zakończeniu prograrru.

określone

prqektu lub zadania i

otrzymariu refundacji z
tych środków (bez.
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na ....toad

odsetki I dyskonto

,-

podlegające wytączenlu

z limitu $piaty

Wydatki

m ajątkowe

zobowiązań. o ktOrym

mowa w a1. 243
ustawy. z tytułu
zaciąQniętyctl

na wkład

"'i>wY •

"""",,J •

2

Lp
Fonnuła

2. 1

2.1. 1

2.1.1.1

2. 1.2

2. 1.3.1

2. 1.3.1.1

2. 1. 3.1.2

2.2

[2. 1J · [2.2J

409902,32

409902,32

0,00

0,00

1734 009,84

359639,75

359639,75

0,00

0,00

447388,00

447388,00

0,00

0,00

2 866335.68
6379031,00

0,00

x
x
x
x

190589,24

190589,24

0,00

0,00

5363565,59

41 633,00

0,00

0,00

217 600.00

217 600,00

0,00

0.00

5 551 237,30

24 757 844,00

41 633,00

0,00

0,00

300500,00

300500,00

0,00

0,00

1 569874 ,00

26837634 ,00

25 374 072,00

41633,00

0,00

0,00

211 940,00

211 94 0,00

0,00

0,00

1463 562,00

2011

24 053 060,68

22 319 051,04

0,00

0,00

VVy1I.onanie 2012

26039230.88

23 152 895,20

0,00

0,00

Plan 3 kw.

2013

31 816691 ,64

25 437660,64

41 633,00

0,00

VVykOflal"lie

2013

29581 596,39

241 98030,80

0,00

20"
20'5

32362609.33

266 11 372,03

26 327 718,00

lO'.

WyłwoaRe

2.1.3

2017

27 371 020,00

25627813,00

41 633,00

0,00

0,00

148450,00

148450,00

0,00

0 ,00

1 743207,00

2018

27901 725,00

25884 09 1,00

41 633,00

0,00

0,00

85900,00

85900,00

0,00

0,00

2 017 634,00

2019

2891 4438 ,00

261 42932,00

41 633,00

0,00

x

24 570,00

24 570,00

0,00

0,00

2 771506,00

-----

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 20 13-2018.

za organ stanowiąCy Waldemar Zabielski
Kopia z dok.umentu podpisanego etektronicznie wygenerowana d nia 20 14.11. 12
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z tego:
w tym:

Wyszczególnienie

Wynik

budżetu

Lp

3

Fonnuła

('(-ł2(

Przychod)l
budt...

4
[4,1) . [4,2) .[4.3)
.[4.4)

Nadwy.ł:ka

w tym:

w tym:

_mowa
Wolne

bud.tetowa z lat
ubiegłych •

na pokrycie
deficytu
budżetu •

4.'

4 ,1,1

środki , w
o

alt. 217 ust.2
6 ustawy

płl:t
~

na pokrycie
deficytu
budżetu '

4.2,1

4 .2

Kredyty.
emisja
papierów

poży(:zki,

w tym:

lme p<Zychody
nie.związ.anez
z~nlęciem

wartościowych~

na pokrycie
defocytu
budżetu •

4.3

4,3,1

4.4

długu

S).

na połuycie
deficytu
budżetu'

4.4,1

Wykonanie 2011

1 610303,23

1036 788,87

0,00

0.00

847788,87

0,00

189000,00

0,00

0,00

0,00

'Njkonanie 2012

1606713.50

1378667,30

0,00

0.00

968167,30

0,00

410500,00

0.00

0.00

0,00

PI., 3 kw. 2013

..J OSO 762,81

5364662,81

0.00

0,00

766 882,81

786 882,81

4302780,00

2263880,00

275000,00

0,00

~298,77

6195588,02

0,00

1 192808,02

668298,n

100 000,00

0,00

·1642251 ,12

2959351,12

0,00

726351,12

89251 ,12

4902780,00
1933000,00

0,00

2014

0,00
0,00

1553000,00

300 000,00

0,00

2015

1 433 350,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

201.

1414150,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00
0,00

300 000,00

1385800,00

0 ,00
0,00

0,00

20li

0,00

300 000,00

0,00

2018

1 143263.00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

"'19

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0.00
0,00

300 000,00

0,00

0.00
0,00

0,00

421600,00

0,00

0,00

Wykonanie 2013

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku , spłaty pożyczek udziełonych ze środków jednos1ki.

za organ

sta~cy

Waldemar Zabielski

Kopia z dokument1J podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014,11 12
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-

-

z tego:
w tym:
złego:

Wyszczególnienie

Rozchody.
budżetu

Spłaty rat
kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz~up

papierów

wartościowych •

li>

5

Fonnuła

[5.1)· [5.2]

5.1

w tym

łączna

kwota

przypadających

na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń z limitu

spłaty zobowiązań .

o któtym mowa w
art. 243 ustawy "

k.
na
dany rok kwot
ustawowych

przypadających

wyłączeń

wytączeti

ok.-eSlorIych w aft. "
243 ust 3 ustawy
5. 1.1.1

5. 1. 1

kwota
na
dany rok Icwot
ustawowych

przypadających

kwota
przypadających

na
dany rok kwot
usta\YOwych

Inne rozchody
ze

niezwiązane

splatą długu

wyłączeń

innych niż
określonych w art " okreśłone w a~.243
243 ust Ja ustawy
uslawy

5.1.1.3

5.1.1.2

5.2

Wykonanie 2011

1678924,80

1 678924,80

(5.1. ~'~l + (\\ 1.21
+ 5.1.1.3
0.00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

lNyt<onanie 2012

1778593,60

1778593,60

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

Pla'l3 kw. 2013

2313900,00

2313900,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

VVykonarie 2013

3946400,00

3946400,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2<>14

1 317 100,00

1 317 100,00

0 ,00

0,00

0,00

0.00

0 ,00

2<>15

1733350,00

1733350,00

0 ,00

0.00

0,00

0,00

0,00

2<>1.

1 714 150,00

1714150,00

0,00

0,00

0 ,00

0.00

0,00

2017

1685800,00

1685800,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

2<>18

1443263,00

1 443263,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2<>19

421600,00

421600,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

6) W polyqi wy1<.azuje się w szczeg6lnoś.ci wyłączenia -..vynikające z art 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacj~ ustawy budżetowej (Oz.U. pozo 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyKupu
obligacji przydlodowych.

za organ stanowiący Waldemar Zabielski
Kopia z dokumentu podpisanego ełektrooicznie wygenerowana dnia 2014.11.12
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,
Kwota zobowiązań
wynikaj~cych z
przejęcia przez
jednostkę samorządu

Relaqa zr6v..nowatenia wydatkÓW bieżących. o
ktÓfej mowa w art. 242 ustawy

Różnica między

terytorialnego
Wyszczególnienie

Kwota długu x

zobcroYiązań

po
likwidowanych i
przekształcanych

Różnica między

dochodami
bieżącymi

a

wydatkami

tednostkach
zaliczanych do

bieżącymi

sektora finansów
publicznych

LO

•

7

Fannuła

-

bieżącymi,

skorygowanymi o
środki 1) 8 wydatkami
bieżącymi.

pomniejszonymi
o wydatki

III

.,1

. ,2

(1.1]- [2.1]

[UJ ·1.' liJ .~2J-a2 . 11 ·

VoIykonarie 2011

7 134 387,2

0,00

2873 365,05

Wykonanie 2012

5650250,0<

0,00

2641386,16

3609553,46

Pla"l3 kw. 2013

7639130,0(

0,00

1830968, 19

2617851,00

Wykonanie 2013

6529680,0<

0,00

3638562,26

5 031 370,28

2014

69981S3,O<

0,00

2773157,88

3499509,00

20. 5

5264.'3,0<

0,00

2939984.00

2939984,00

20 ••

3550663,0<

0,00

2813207,00

2813207,00

2017

1 864 863,0<

0,00

3123212,00

3 123212,00

42160a,O<

0 ,00

3154 444 ,00

3154 4« ,00

0,0<

0,00

3185989,00

3185989,00

2018
-

dochodami

20"

---

3721 153,92

7) Skorygovl3nie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę bud.tetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy,
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r, o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej , dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Waldemar Zabielski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.12
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9.6. 1

9.7
(9.6)- [9.41

LM (9.5]

~OI'azpo

_

w-""

-'

.~"fobl

papn..a:....... rot

9.7.1

[9.6 .1}- [9.4]

VVykonanie 201 1

8,14%

8,14%

0,00%

8 ,14%

0,12

0,00%

0,00%

TAK

TAK

2012

7,73%

7,73%

0,00%

7,73%

0,13

0,00%

0,00%

TAK

TAK

Wykonanie

?IM 3 kw. 2013

9,74%

9,74%

0,00%

9,74%

0,07

0 ,00%

0,00%

TAK

TAK

2013

14,31 %

14,31%

0,00%

14,31%

0,13

0 ,00%

0,00%

TAK

TAK

2014

5,13%

5,13%

0,00%

5,13%

0,09

10,53%

12,76%

TAK

TAK

20"

7,48%

7,48%

0,00%

7,48%

0,11

9,74%

11,98%

TAK

TAK

20'.

6 ,96%

6 ,96%

0,00%

6,96%

0,10

8 ,94%

11,16""{'

TAK

TAK

20"

6 .52%

6,52%

0,00%

6,52%

0,11

10,07%

10,07%

TAK

TAK

20"

5,41 %

5,41 %

0,00%

5,41 %

0,11

10,60%

10,60%

TAK

TAK

20"

1,66%

1,66""

0,00%

1,66%

0,11

10,62%

10,62%

TAK

TAK

Wykonanie

....,

~~

~w ....du

pop

~rH~

ptZU

v..w.. z lrZed'I
popn..~

ob~",trt.2'"

9) W pozycji wy1t.azuje się w szczególności wyłączenia wynikające z 8ft 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r, o zmianie niekt6rycłl ustaw w związku z realizacją ustaWy buclż.e1owej oraz wyłączenia związane z emisją obłigacji pnychodowydl.
Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

za organ stanow;ąCY Waldemar Zabielski
Kopia
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w tym

na:

-

Infonnacje

uzupełn iające Q

wybranych rodzajach wydatków budżetowych
z łego:

Wyszczególnienie

l.

Przeznaczenie
prognozowanej
nadwytki o
budzetowej , l

'0

wartościowych

Wydatki bietące na
wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

10.1

11.1

Splaty kredytów,
wyilup
papierów

pożyc2:eki

Wydatki związane z
funkcjonowaniem
organów jednostki
samorządu

11 )

terytorialnego

11.2

Fonn uła

Wydatki

o bjęte

limitem, o którym
mowa wart. 226
ust 3 pkt -4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane

11.3

11 .3.1

11.3.2

11.4

wydatki ll)
inwestycyjne

Nowe
12)

11.5

Wydatki majątkowe
w fonnie dotacji

11.6

1" .3.1]" 1".3.2]

WykOnari~

2011

0,00

VoIykonariłl

2012

0,00

Plan 3 kw. 2013

0,00

VoIykonanie 2013

0,00

201<

0,00

2015

1 433350,00

201.

1 414 150,00

2017

1 385 800,00

2018

1 143263,00

2019

421600,00

0,00
0,00
0,00
O,OC
O,OC
1 433 350,OC
1414150,OC
1 385800,OC
1 143263,OC
421 600,OC

11414 4 58,6
12059822,0
12604 026,9
12509736,64
12838242,5
12271 548,0
12 394 264,0
12518206,0
12643389,0
12769822,0

2375712,31
2507431 ,62

2 86i 530,00
2444637,80
2924 465,00

2853785,00

2882323.00
2911146,00
2940258,00
2969 660,00

529783 ,14
1454 967,OC
4641 312,21
3875615,21
1 218 186,8
100 219 ,OC
0,00
O,OC
O,OC
O,OC

124608,14
536 429,00
661581,28
545505,01
662651,5
82700,00
0,00
0,00
0,00
0,00

405175,00
916538,00

3979731 ,00
3330110,20

555535.30
17519,00
0,00

0,00
0,00
0,00

373 423 ,51
788597 ,0
3392000,OC
3325972 ,5<
550068 ,3C
O,OC
0,00
O,OC
O,OC
O,OC

, O) Przeznaczenie nadwytld budżetowej , inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych , wymaga okreSlenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 75!)" Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów j urzędów jednostki samorządu
(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 wykazuje się wartoŚĆ nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dOtyczy kolumna.

za organ stanowiący Waldemar Zabielski
Kopia z dokumenru podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.1 t 12

1 258 996,26
1 872 947,00
2669300,00
2043955,39
4855354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101 590 ,00
111537,56
40731,00
13637,66
145815,00
17519,00
0,00
0,00
0,00
0,00

terytońalnego
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.....

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których

w tym:

w tym:

Dochody bie~
na programy,
proj@ktyłub zadania

Wyszczególnienie

finansowane z
udziałem środków,

o których rr'IO'N8 w
atl5usllpkt2i3

środki okreśłone

w
art 5 ust l pkt 2
ustawy

Srodki określone w
art. 5 ust 1 pkt 2
ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na

12. 1.1

12. 1

programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków.

o których mowa w
programu, art.. 5 ust 1 pkt213
projektu lub
ustawy
12.1.1 .1

Wydatki

VVydatki

Śfodkl okreśłone

w

art. 5 usll pkt 2
ustawy

12.2

Srodki określone w
art 5 usl1 pł<.t2
ustawy wynikaj~ce
wyłącznie

z

zawartych umów na
realizację

programu,

na
programu.
projektu lub zadania

łub zadania
finansowane z

finansowane
Srodkami
udDałem środków,
o których mowa w okreSkxlymi w art. 5
art. 5usll pkt2i3 ust 1 pkt 2 ustawy
ustawy

projektu lub zadania

12.2.1 , 1

12.2.1

12.3

bietące

realizaqę

błeżące

na
programy, projekty

ma;.tkowe na

zadania HI
Lp

1 pkt 2 I 3 ustay,y

w tym:
w tym:

Dochody

realizację

ustawy

mowa wart. 5 ust

w tym:

wynikające ~ie

z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym

środkam i , o których
mowa wart. 5 usl 1
pkt 2 ustawy

12.3.2

12.3.1

F<><muła

Wykonanie 2011

302375,71

302375,71

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

375009,08

316296,42

Wykonari~

2012

296 466,49

296466,49

0,00

0 ,00

0,00

0,00

257641,85

222184,68

O,OC

Plan 3 kw. 2013

784 717,67

686091.98

635066,14

556500,00

473025,00

0,00

86 1061 ,68

743592,16

692566,32

lNykonarie 2013

696 097,82

612616,89

61 2616,89

0 ,00

0,00

0 ,00

716217,01

619305,03

619305,03

201'

536 908.14

463575.64

463575,64

550 068,30

467558,05

467 558,05

618371.26

531 160.76

531 160,76

2015

82700,00

70295 ,00

70295,00

0 ,00

0,00

0 ,00

82700,00

70295,00

70295,OC

2016

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

O,OC

2017

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

O,OC

201'

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

O,OC

201 .

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

O,OC

O,OC

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 pozo 12 .8.1. wy1(azuje się wyłącznie kwoty wynjk8j~ce z umów na realizację programu , projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawartia w okresie prognozy.

za organ stanowiący Waldemar Zabiełski
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w tym :

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,

o których mowa w

art 5 ust 1 pkt2i3

Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania

finansowane

wynikające wyłączn ie

środkami

z zawartych umów z
podmiotem

określonymi

w art. S

ust 1 pk12 ustawy

usta""'Y

dysponującym
środkam i ,

o których

mowa w art. 5usl 1
pkt 2 ustawy

Lp

12.4

12.4.1

12.4.2

Wydatki na wt<ład
krajowy w związku z
umową na real izaqę
program u, projekru
lub zadania
finansowanego z
udziałem środ ków, o
których mowa wart. 5

ust 1 pkt 2 ustawy
bez względu na

w tym:

w związku z już
zawartą umową

na

realizację

programu,
projekbJ lub zadania

stopień

finansowania
tymi środkami
12.5

Wydatki na wI<ład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 201 3 r.
umową na realizację
programu, projektu
lubz.adania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami , o których
mowa wart. 5 usl1
pkt 2 ustawy

12.6

12.5.1

w tym :

w tym:
z IyM.lluedyl6w.
poZyCZek. ....."" P"'ow

~

w związku z już
zawartą umową

na

realizacJę

programu,
projektu lub

zadania

l,!

_~powlIaił!oe w

~

l""""""'''' ,..liaq,

po-ogn.tIIU. P'ojo!ktu lub udania

l1l'I-.
z udzieIem
"odI.:6<.r.
o
w
kłory.:h

8ft. !

_

I pll:! 2 LMI""f be./:
wzg!ę<iJ .... $lOfIIeń
UlI(.

W związku Z już
zawartą umową

na

real izację programu,

projektu lub zadania

~tyrN"odkn

12.6.1

12.7

12.7.1

Formuła

Wykonanie 2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2012

10347.56

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2013

562543.00

473 025.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonarie 2013

4137,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

2014

555535.30

467558,05

467558,05

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0 ,00

2015

17519,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

2' )1"

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

2019

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami , o których mowa w art. 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 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.

za organ stanowi.i!iCY Waldemar Zabielski
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K~ OOłycutee

w tym:

.....

Kwota

przejęcia

~,\'yUI.~,
_
_ w

~ '"""'

Wyszczególnienie

~ ' t-..:poa.l

"".,.. 2013., """""lI N

......

....... ,........ prC!feIdU

U:I ZIIdInI• • • •
co ~ to% "odbMI, o

... ' .......

kI/IrytłI_

.. wt.S uet. 1

zobow\ąz.ań

wynikających

z

prZez:

jednostkę

w~uzjuż
zawartą umową

na

programu,
projektu lub zadania

realizację

. .mo<ządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przeksztalcanych
samodrielnych
za kładach opieki

zdrowotnej
Lp

12.8.1

12.8

pn:ettda I spłaty zoba.o.14Z8ń po samocsz;esnych pU)lic2nych zakIacIach opieki zcrawotnei oraz pokrycia ~ ~niku
Wydatki na

Dochody
budżeto'Ne z tytułu

dotacji ceIowei z
budtetu państwa, o
której mowa w 8ft
196 ustawy z dm
15 kwietnia 2011 r.

_,",ość

Wydatki

f\4I spłatę

PfZejętyCh

Wydatki na

spłatę

zobowiązań

zobowiązań

samodzielnego
samodzielnego
zobowiązań
samodzielnego
Wydatki bieżące na
publicznego zakładu
publicznego zakładu publicznego zakładu
pokrycie ujemnego
podleg
opieki zdrowotnej
umorzeniu, o kt6tyrn
opieki zdrowotnej
apteki zdrowotne;
wyniku finansowego
PfZejętyCh do końca
mowa wart. 190
likwtdowanego na
samodzielnego
PfZek_
2011 r. na
plIbIicznego zakładu
ustawy o
na zasadach
o działalności
pocIsła-Me
okreśłonych w
opieki zdrowotnej
driałalności
okr~ychw
leaniczej (Oz.U. Nr
przepisów o
leczniczej
przepisach o
przepłsach o
112. paz.. 654, z
zakładach opieki
działalności
działalności
późn, zm,)
zdrowotnej
leczniczej
leczniczej

""""acIl

13.3

13.2

13.1

spłatę

PfZejętyCh
zobowiązań

13.4

13.6

13.5

13.7

Fonnula
Wykonarie 201 1

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

Wykonanie 2012

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 20 13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonarie2013

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

2014

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

O,OC

0 ,00

0,00

0,00

20 15

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

2016

0 ,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

2017

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0 ,00

0 ,00

0,00

2018

0,00

0 ,00

0,00

O,OC

0,00

0 ,00

0 ,00

0,00

201.

0,00

0 ,00

0,00
0,00

0,00

0,00

O,OC

0,00

0,00

0,00

za organ stano'Niący Waldemar Zabielsk.l
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Dane uzupełniające o długu i jego splacie
w
Spłaty

kapitałowych

oraz
wykup papierów

Wyszczegół nienie

wartościowych,

o

których mowa w pkt
5.1., wynikające
wyłącznie

z tytułu

Kwota długu,
którego planowana
splata dokona s.ię z
wydatk6wx

związane

Wydatk,
zmniejszające
dług

•

budżetu

zo bowiązań już

spłata zobowiązań

wymagalnych z lat
poprzednich, innydl
niż w poz. 14 .3.3 x

za ciągniętych •

Lp

tym:

rat

zaliczanymi do
tyt«ów dlużnyeh
wliczanych do
państwowego ~9U

wypłaty

z tytułu

wymagalnych

..

poręczeń

i

gwaranCjI

Wynik operacji
niekasowych
wpływających
kwotę dług u

umorzenia.

na

( m.in.

różgice

k..nowe)

publicznego

14 .2

14 .1

z

umowami

14.3.1

14.3

14 .3.2

14.3.3

14.4

FOłTI'Iuła

Wykonanie 2011

0.00

0.00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0.00

Wykonańa

2012

0,00

0,00

0,00

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

Wykonanie 2013

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

-76950,00
-19500,00

2014

1317 100,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

2015

1 371 750,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

2016

1 239 550,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

2017

1211200,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0 ,00

0,00

2018

1 183663.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

199917,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Informacja o spełnieniu wskafnika spłaty zobowiązań ok reślonego wart 243 ustawy po uwzględn ieniu zobowiązań związku współtwo rzonego paez jednostkę samo~du terytorialnego, oraz po uwzgl~nienju ustawowych wyłączeń
zostanie automatycznie wygenerowana przez apłiKację ws kazaną przez Ministra Finansów, o kt6rej mowa w § 4 u st. 1 rozpoaądze nia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości
historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczeg6lnoSci także paz. 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/ art 240b ustawy ok reślającą procedurę jaką objęta jest jednostka sa morządu tel'fłorial nego.
x - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres. na który zaciągnięto oraz. planuje się zaciągnąć zobowiązania d łużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu
niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wyda tków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na 1ct6fy ~gnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne , infonnację o
wydatkach z tytułu nieWfmagalnych poręczeń i gwarancji. wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieSciC w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynika~ce z limitów wydatków
na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbołem;x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na real izację przedsięwzięć wieloletnich.

.r

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez j ednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują

wyłcącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy

za organ star1O'Niący Waldemar Zabielski
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Przedsięwzięcia

WPF

załącznik nr 2 do
nr XLłXl329/2014
z dnia 2014-11-06

uchwały

kwoty
z/

L.p.

1.1.1.1

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Nazwa I cel

I

"Aktywna kobieta" - Aktywizacja
zawodowa kobiet długotrwale
bezrobotnych z m iasta Maków
Mazowiecki
Przeciwdziałanie

I

realizacji
- -" I

IŁączne

_L

naklady
finansowe

w

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit
zobowiązań

/ 2008 / 2014 /

609 273,22/

142624.00/

0,00/

0,00/

0,00 /

142624,00

/ 2013 / 2015 /

390230,40/

307530,40/

82700,00/

0,00/

0.00 /

390230.40

/ 2012 / 2014 /

349326,07/

77042,49/

0,00/

0,00/

0,00 /

77042,49

Nr 2 / 2012 / 2014 /

369841,15/

91 174,68/

0,00/

0,00/

0.00/

91 174,68

POMOCY

wykluczeniu cyfrowemu

1. , . 1.2 I w mieście Maków Mazowiecki -

URZĄD

MIEJSKI

Przeciwdziałanie

w mieście
Szkoła

,. , . 1.3

I

wykluczeniu cyfrowemu
Maków Mazowiecki

Równych Szans Programy

Rozwojowe Szkół - IV edycja bis -

I ZESPÓŁ SZKÓŁ NR l

\lltYr6wnanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie

R6M'jch
, . , . 1.4

I

SidllS F,og,d,jlj

Rozwojowe Szkól- IV edycja bis wyrównanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jako~ci usług
edukacyjnych świadczonych w systemie

I

ZESPÓŁ SZKÓŁ

oświaty

Zabielski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.12
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Lp.

Przeciwdziałanie

1.1.2.1

realizacii

Nazwa I cel

I Łączne nakłady

I

Limit 2015

finansowe

Limit 2016

Limit 2017

limit
zobowiązań

wykluczeniu cyfrowemu

I w mieście Maków Mazowiecki 

URZĄD

MIEJSKI

I 2013 I 2015 I

550 068.30 I

550 068.30 I

0.001

0,001

0,001

550068.30

I 2009 I 2015 I

15991.00 I

5467.00 I

4094.00 I

0.001

0.001

9561 .00

21480,00 I

0,001

13425,00 I

0,001

0,001

13425,00

wykluczeniu cyfrowemu
Maków Mazowiecki

Przeciwdziałanie

w mieście

I ~l2jśples2eJjie Miastu

za organ

1. 1.2.2

konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa infonnacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprez
stwonenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu - Przyśpieszenie wzrostu
konkurencyjności wojew6dztwa
mazowieckiego. przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprez
stwonenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu

URZĄD

MIEJSKI

1.1.2.3

samorządach województwa
mazowieckiego wspomagającej
niwelowanie dwudzielności potencjału
województwa - Rozwój elektronicznej
administracji w samof7ądach
województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie
dwudzielności potencjału województwa

URZĄD

MIEJSKI

stanowiący

Waldemar Zabielski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 .11 . 12
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L.p.

Nazwa I cel

Jednostka
odpowiedzialna lub

koordynująca

I

realizacji
- --' l --'

IŁączne nakłady
finansowe

Limit 2014

Limit 2015

Limit 2016

Limit 2017

Limit
zobowiązań

Opracowanie zmiany planu
1.3.1. 1

I zagospodarowania przestrzennego

URZĄD

MIEJSKI

2013 I 2014

73

44280.00

44280.00

miasta Maków Mazowiecki (sektor A. B,
D) - Opracowanie zmiany planu

zagospodarowania przestrzennego
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B.

za organ stanowiący Waldemar Zabielski
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Objaśnienia

do

u chwały/za rządzenia

nr XLlX/329/2014 z dnia 2014-11-06

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XLIX/329/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM
Z DNIA 6 LISTOPADA 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2014-2019

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 20 14-2019
wprowadza się następuj ące zmiany dotyczące 2014 roku:
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 69 1.741,15 zł ;
· zmniejszenie dochodów

m aj ątkowyc h

- zwię k sze nie wydatków

bieżącyc h

- zmniejszenie wyda tków

tytułu

· zmniejszenie rozchodów z tytulu
- zmniejszenie
Dokonuje

się

planowanych do

o kwotę 296.054,84

maj ąt kowych

· zmniejszenie przychodów z

zaangażowania

zmniejszenia
zac iągnięci a

zł;

zł;

o kwotę 15.93 1,70 zł;

kredytów o kwotę 410.000

spłat pożycze k

wolnych

długu

o kw otę 6.431,70

środków

zł ;

o kwotę 6.500

zł ;

do kwoty 726.35 1,12

na koniec roku 2014 o

kredytów oraz umorzeniem

kwotę

zł.

550.917

pożycz ki

zł

z

tytułu

z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wal'szawie (147.417 zł).
Ponadto w
na

realizację

załącz niku

projektu

"Wykaz

prz e dsięwzięć

"Przeciwdzi a łanie

do WPF" dokonano aktualizacji kwot

wykluczeniu cyfJ:owemu w

Mazowiecki" oraz dokonano zmian kwot do

wysokości

w projekcie "Szkola Równych Szans Programy Rozwojowe
realizowanym przez

Zespoły Szkół

w zw iązku z

za organ stanowiący Waldemar Zabielski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
2014.11 .12
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Zaląc,nik Nr ... .d..O"......._
do Protokołu Nr
,

UCHWALA NR XLIX/330/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

.XL.LX_

~ ni a ..06..1.1..J.fJJ..l,(.r.j

z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwa le

budźetowej

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkt 4 ustawy zdn ia 8 marca 1990 r. o samorządz i e gm innym (Dz. U. z20 13 r., poz.
594 z późn o zm.) oraz art. 211, art. 212, arl. 214, art. 2 15, art. 2 17, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 t. o linansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późno zm.) Rada
M iejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ l. Dokonuje si ę zmian w
§ 2.

Budżet

I) Dochody w

Miasta po zmianach
l ącznej

a)

bieżące

b)

maj ątkowe

kwocie

w kwocie

2) Wydatki w

budżecie

a)

bieżące

b)

m aj ątkowe

o kreś l onyc h

załączn ik iem

w § I wynosi:

30.720.358.21 zl, z tego:

1.135.828,30 zl.

kwocie 32.362.609.33 zl, z tego:

w kwocie

26.8 11.3 72,03 zl,

w kwocie

5.55 I .237,30 zl.

§ 3. Dokonuje się zmian wydatków zw i ązany ch z rea li zacją zadań z zakres u ad ministracji
zadali zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z zalącznikiem Nr 2a.
§ 4. l.
w
.

Różni ca

wysokości

mi ędzy

1.642.251,12

zac i ągn iętych pożycze k

. wolnych

ś rodków

Nr l i 2.

29.584.529,9 1 zl,

w kwocie

lącznej

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgod nie z

zł,

dochodami
i wydatkami stanowi
planowany
kt óry zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

de licyt

rządowej

i innych

bud żetu

miasta

w kwocie 1.553.000,00 zl,

w kwocie 89.25 1, 12 zl.

2. Usta la s i ę lączną kwotę przyc hodów bud że tu w wysokości 2.959.35 I , I 2 zl oraz
w wysokośc i 1.3 17.100,00 z l, zgod nie z zal ącznikie m N r 3.

l ączną kwotę

rozchodów

budżetu

3. Ustala się limity zobowiązań na
w kwocie 1.553 .000,00 zł.

zac i ągni ęc i e pożyczek

§ 5. Dokon uje się zm ia n w wydatkach
zgod nie z zalącznikie m Nr 4.

m ajątkowych

na slinansowanie planowanego delicytu

na 201 4 rok, które po zmianach

§ 6. Ustala się dotacje ud zielone z Budżetu Miasta podm iotom
publicznych zgod ni e z za l ączn ikiem Nr 5.

należącym

i

wynoszą

nienal eżącym

budżetu

5.55 1.237,30 zl,

do sektora finansów

§ 7. Wykonanie uchwaly powierza s ię Burmistrzowi Miasta.
§ 8. I . Uc hwala wchodzi w ży cie z dniem

podjęcia

2. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku

Td: 549 I4D20-4A48-4 I9A·9DCE·E27B747D04A D. Podpisany

i obowiązuje w roku

Urzędowy m

bud żetowym

2014.

Woj ewództwa Mazowieckiego.
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Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
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ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział

Rozdział

Gospodarka mieszkaniowa

700

0920
7 10
71035

2020

720
72095

Pn;ed

zmianą

Zmiana

Po zmianie

1490006,00

1600,00

1491606.00

745500,00

1600,00

747100,00

3000.00

l 600,00

4600,00

Działalność usłu gowa

0,00

12239,00

12239,00

Cmentarze

0,00

12239,00

12239,00

Dotacje celowe otrzymane z budżctu pansIwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami adminislrncjj rz,ldowej

0,00

12239,00

12239,00

Informatyka

864030,40

·643 1,70

857598,70

Pozostała dz i ałalność

864 030,40

-643 1,70

857598,70

Pozostała dzia łalność

70095

Pozostałe

odsetk i

6207

Dotacje celowe w ramach programów linansowanych
z udziałem srodków europejskich oraz środków, o których
mowa w arl.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy. lu b
I platno.sci w ramach b udżetu środ ków europejsk ich

473025,00

- 5 466,95

467558,05

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem ś rodków europejskich oraz środków, o których
mowa w an .5 ust. I pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
I płatnosci w ramach b udże tu środ ków europejsk ich

83475,00

- 964,75

825 10,25

Administracja publiczna

186008,00

7 444,00

193452,00

Urzędy

126273,00

27,00

126300,00

18,00

27,00

45,00

57535,00

74 17,00

64 952,00

0,00

74 17,00

74 17,00

II 821 020,00

210012,00

12 031 032,00

20000,00

12,00

200 12,00

0,00

12,00

12,00

2507980,00

200 000,00

2707980.00

2440000,00

200 000,00

2640000,00

2274830,00

10 000,00

2284830,00

70000,00

10000,00

80000,00

1741 161 ,96

91033,53

1832195,49

34 123,00

7983,00

42 106,00

11 5,00

49,00

164,00

750
75011

2360

0690

wojewódzkie

Dochody jednostek sa morządu terytorialnego związane
z real i zacją zadail z zak resu admi nislr.lcji rządowej Or.lZ
innych zadań zleconvch ustawam i
Urzędy

75023

gmin (miast i miast na pmwach powiatu)

Wpływ)'

z r óżnyc h opiat

Dochody od osób prawnyc h. od osób fizycznyc h i od
innych jednostek nieposiadaj ących osobowoś ci prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

756

Wpł ywy

75601
09 10

z podatku dochodowego od osób fi zycznych

Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i opłat
Wpł ywy z podatku rolnego, podatku leśnego. podatku od
czynnoSci cywi lnoprawnych, podatków i o płat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615

03 10

Podatek od

nieruchomo ści

Wpływy z podatku rolnego. podatku l eśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywil no-prawnych
oraz. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616

0430

Wply""')' z opiaty targowej
Oświata

801

Sz koły

80101
0690

łd :

Treść

§

i wy('howanir

podstawowe

Wpływy

z rÓ2:nych

opł at

54914D20-4A48-4 19A-9DCE-E27B747D04AD. Podpi san y

Strona I

0750

Dochody z najmu i dzierz.1\\'Y skladników mająt ko\\)'c h
Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub
innychJednostek zal iczanych do sektora fi nansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0920

Pozostale odsetki

0970

Wplywy z ró1nych dochodów
Oddziaty przedszkolne w szkolach podstawowych

80103
0970

Wpływy

z różnych dochodów

Przedszkola

80 104

8000,00

22 600,00

0,00

60,00

60,00

6 159,00

- 126,00

6033,00

79726,00

11 800,00

9 1 526,00

0,00

11 800,00

11 800,00

1025601,00

79040,00

l 104 64 1,00

0690

Wpł ywy z rÓ1nych op ł at

160700,00

- 14000,00

146700,00

0830

Wpł ywy

z usłu g

404710,00

- 2 1 050,00

383660,00

0920

Pozostale odsetki

290,00

90,00

380,00

0970

Wpływy

28656,00

114000,00

14 2656,00

Stul6wki szko lne i przedszkolne

42441 8,00

57100,00

481518,00

0830

Wpływy

4 19930,00

57000,00

476930,00

0920

Pozosta łe

122,00

100,00

222,00

Pozostnla dzia la lność

177293,96

·64889,47

11 2 404,49

2007

Dotacje ce lowe w ramach programów finan sowanych
z udzialem ś rodków europeJskich oraz srodków o których
mowa w art .5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
pl at nośc i \II ramach bud źetu środków europejskich

155447,45

·63 772,65

9 1674,80

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz ś rodków o których
mowa w art.5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lu b
płatności w ramach b udżetu ś r odków europejskich

2 1 846,51

. 1 11 6,82

20729,69

0,00

375,00

375,00

0,00

375,00

375,00

0,00

375,00

375,00

Pomoc spoltczna

4401427,89

11 000,00

4412427,89

Swiadc zenia rodzinne, świa d czenia z funduszu
alimentacyjnego oraz s kładk i na ubezpieczenia emerytalne
i ren towe z ubezpieczenia spolecznego

3087932,00

8000,00

3095932,00

12 000,00

8000,00

20000,00

224797,00

3000,00

227797,00

2200,00

3000,00

5200,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

1838 15,00

19850,00

203665,00

Pomoc materia lna dla uczniów

1826 19,00

19850,00

202469,00

45800,00

19850,00

6S 650,00

1037073,00

3004,00

1040077,00

12000,00

4,00

12004,00

0,00

4,00

4,00

828000,00

3000,00

83 1 000,00

80 14 8

80 195

z rótnych dochodów

z us ług

Ochronił

851

odsetk i

zdrowia

P rzeciwd ziałan ie

85154
0970
852
85212

2360

W pł ywy

0960
854
8541 5

2040

alkoholizmowi

z rótnych dochodów

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z wiązane
z realizacją zadrui z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadrui zleconych ustawami
Ośrodki

852 19

pomocy

s poł ecznej

Otrzymane spadki, zap isy i darowizny w postaci

Gospodarka ści ekowa i ochrona wód

90001
0920

pi e n iężnej

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panSIwa na rea l iz..1cję
gmi n z zakresu edukacyjnej opieki
\\I}'chowawczcj finansowanych w całośc i przez budżet
państwa w ramach programów rządowyc h
zadań bieżącyc h

Gospodarka kOlllunalnl! i ochrona

900

90002

14600,00

I}ozosta ł c

odsetki

Gospodarka odpadami

Id: 549 14D20·4A48-419A -9DCE-E27B747D04AD. Podp isany

ś rodowiska

Strona 2

0690
926
92695
0970

Wpływy

z rÓ1nych opiat

3000,00

3000,00

6000,00

Kultura fiz)'una

435900,00

t 890,00

437790,00

P ozos t ał a działa lność

435900,00

t 890,00

437790,00

0,00

I 890,00

t 890,00

Wplyv.ry z różny ch dochodów

Razem:

Id: 549 14D20-4A48-419A-9DCE-E27B747D04AD. Podpi sany

30368342,38

30 720 358,21
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Rady Miejskiej w Makowie Mazowiec kim
z dnia 6 listopada 2014 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział

Rozdział

Pned

WylwaFLMnit i zaopatrywanie w energit

400

ł' l eklryczną .

gaz

630
63095

Zmiana

Po zmianie

·6 700,00

393300,00

400 000,00

·6700.00

393300,00

400 000,00

· 6 700,00

393300,00

Turys tyka

12500,00

- I 046,00

li 454,00

Pozosta ł a działal ność

12500,00

• I 046,00

11454,00

500,00

- 283 ,00

2 17,00

Dostarczanie c i e pł a

6050

zmilłn:}

400000,00

i wude

4000 1

Wydatki inwestycyjne jednostek

b ud że t owych

4210

Zakup ma teriał ów i wyposażenia

4300

Zak up us ług pozosta łych

12000,00

- 763,00

11 237,00

07j a l a lnośC u s ługowa

70000,00

12 239.00

82239,00

Cmentarze

0,00

12239,00

12239,00

Zakup usług remontowych

0,00

12239,00

12239.00

Infonna lyka

864030.40

- 6 431 ,70

857 598,70

Pozosiał a dz i ~lła lność

864 030,40

-643 1,70

857598,70

710
71 035
4270
720
72095
6067

Wydatki na wkupy inwestycyjne jednostek

budżetO\vyc h

473025 ,00

- 5 466,95

467558,05

6069

Wyda tk i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowyc h

83475,00

- 964,75

82510,25

Administracja publiczna

3 132 560,00

- 2 800,00

3129 760,00

UrLędy gmin (miast i

28 16 165,00

- 2 800,00

28 13365,00

15000,00

- I 100,00

13 900,00

30000,00

- I 700,00

28300,00

77 165,00

0,00

77 165,00

56802,00

0,00

56802,00

I 200,00

559,00

I 759,00

171 ,00

80,00

25 1,00

750
75023

miast na prawach powiatu )
budżetowych

6050

Wyda tki in westycyj ne jednostek

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
U n.ędy naculnyc h organ ów wł adzy
i ochrony prawa oraz s ądownictwa

751

budżetowyc h

państwowrj ,

kontroli

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, bunnistrzów i prezydentów miast oraz. re ferenda
Rminne. powiatowe i wojewódzkie

75 109
41 10

Sk ł adki

na ubezpieczenia

4120

Składki

na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzeniu bezosobowe

8460,00

I 770,00

10230,00

4210

Zakup mate r i a łów i wyposażenia

5030,00

- 2 409,00

262 1,00

33550.00

0,00

33550,00

1 000,00

0,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

- I 000,00

0,00

414233,00

- 155000,00

259233,00

Bezpieczeństwo

754
75414

757

Tr eś ć

§

społeczne

publiczne i ochrona

Obrona cywilna
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup uslug pozostalych
Obslugll dlugu publicznego

Id : 549 14 D20-4A48-4 19A-9DCE-E27 B747D04A D . Podpisa ny

przeciwpo:ŁarowM

Slrona l

Obs ługa papierów wartośc iowy ch , kredytów i potyczek
jednostek samorz.1t1u terytorialnego

372 600,00

- 155000,00

2 17600,00

372 600,00

- 155 000,00

217 600,00

12 188 187,95

48718,22

12236906,17

4494782,00

159826,00

4654608,00

30083 11 ,00

1269 17,00

3 135228,00

548770,00

2 1 817,00

570587,00

74 104,00

3 109,00

77213,00

119767,00

7983,00

127750,00

229672 ,00

16560.00

246232,00

128290,00

14000,00

142290.00

23350,00

2400.00

25750,00

3 JJO,OO

160,00

3490,00

3318932,00

- 160200,00

3 158732,00

173 827,00

- 150000,00

23827,00

393000,00

- 10200,00

382800,00

Gim nazja

27 12714,00

25 583,00

2738297,00

4010

Wynagrod zenia osobowe pracowników

I 810 059,00

22 464 ,00

1832523,00

41 10

Sk ł adk i

na ubezpieczenia s poł eczne

333 924,00

2730,00

336654,00

4120

Sk ł adk i

na Fund usz Pracy

44685,00

389,00

45074,00

Stolówki szkol ne i prledszkolne

7 18007,00

58 382.00

776389,00

40 10

Wynagrodzenia osobowe pracown ików

188976.00

I 282,00

190 258,00

4220

Zakup ś rodków ży wności

395000,00

57 100,00

452 100,00

Pozostała działalność

330026,95

- 5 1432,78

278594, 17

75702

Odsetki od S<'1mo r z.ądO\vych papierów wartośc IO wy ch lub

8110

zaciągniętyc h

przez j ednos tkę

samorząd u

terytonalnego

kredytów i pożyczek
Oświa t a

80 1

Szkoły

8010 1

podstawowe

4010

Wynagrodzenia osobowe pracown ików

4110

Sk ł ad k i

na ubezpieczenia s po ł eczne

4120

Sk ł adki

na Fundusz Prac y

4210

Zakup materiałów i wyposatcnia
Oddziały

80103

przedszkolne w

szkołac h

podstawowych

40 10

Wynagrodzen ia osobowe pracowników

411 0

Składk i

na ubezpieczenia s po ł eczne

4120

Sk ładki

na Fundusz Pme)'

Przedszkola

80104
2540
4220
80 110

80 148

80195

851

i wyt howa nit

Dotacja podmiotowa z budżctu dla niepublicznej jednostki
systemu oswiaty
Zakup środków żywnośc i

41 17

Sk ładki

na ubezpieczenia społ eczne

227 1,70

- 64 1,20

1630,50

41 19

Sk ł adki

na ubezpieczenia spo łeczne

318,59

- 89,45

229, 14

4127

Składki

na Fundusz Pracy

324,66

- 92 ,32

232,34

4129

Sk ładki

na Fundusz Pracy

44 ,9 1

- 12,23

32 ,68

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

25486,80

- 5 480,53

20006,27

4 179

Wynagrodzenia bezosobowe

358 1,96

- 770,23

2811 ,73

4217

Zakup

i wypos.'lżenm

18 732,39

- I I 465,87

7266,52

42 19

Zakup mate r iałów i wyposazcnia

2633 , 13

- I 6 10,35

I 022,78

4307

Zakup

us ług pozostałych

137904,JJ

- 1963 1,38

118 272,95

4309

Zakup

usług pozostał ych

1938 1,48

- 2 759,22

16622.26

4417

Podróże służbowe

krajowe

7864,67

- 7 785.77

78,90

44 19

Podrózc

służ bowe

krajowe

I 105,33

- I 094,23

11 , 10

250000,00

3000,00

253000,00

mater iałów

Oc hro na zdrowia

Id: 549 14D20-4A48-4 19A-9DCE-E27B747D04AD. Podpisany
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85 154
42 10
852

Przec iwdzialan lc alkoholizmowi

228000,00

3000,00

23 1000,00

Zakup materml6w I wyposażenia

52 400,00

3000,00

55400,00

5 700129,89

40000,00

5 740129,89

Dodatk i mieszkaniowe

593 13 1,89

40000.00

633 131,89

Św i adczenia spoleczne

592 682,55

40000,00

632682,55

423923,00

19850,00

443 773,00

2 1671 5,00

19850,00

236565,00

45 800,00

19850,00

65650,00

1243304,00

- S 000,00

1238304,00

307304,00

0,00

307 304,00

20000,00

6000,00

26000,00

293 10,00

- 6 000,00

233 10,00

936000,00

- 5 000,00

93 1000.00

5000,00

- 5 000,00

0,00

Pomoc spolecznn

852 15
3110
854

EdukRcyjna o pie ka

w)'c howlłn'tza

Pomoc materialna dla uczniÓw

854 15
3260

Inne formy pomocy dla uczniów

Kultura fizyczna

926

Zadan ia w zakresie kultury fizycznej

92605
4260

Zakup energii

4300

Zakup

usł ug pozos tał yc h

POlosta ła dzia ła l no ść

92695
3250

Stypendia r6tnc

Razem :

Id: 54914D20-4A4 8-419A-9D CE-E27 8 747 D04A D. Podpisa ny

3241 5779,81

32 362 609,33
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Zalącznik
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Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 20 I 4 r.

"ZESTAWI ENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2014 r."

Dzia'

Rozdzia'

Treść

§
UrLfdy nacztlnych organów

75 1

wł a dzy państwowtj,

PrLed
kontroli

i ochrony prawa oraz sądown ic tw a
Wybory do rad gmi n. rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, bllrm islrL6w i prezydentów miast oraz referenda

75109

zmianą

Po zmianie

Zmiana

77 165,00

0,00

77 165,00

56802,00

0,00

56802,00

I 200.00

559.00

I 759.00

17 1,00

80,00

251 ,00

8460,00

I 770,00

10230,00

5030,00

- 2409,00

2621,00

1000,00

0,00

1000,00

I 000,00

0,00

1 000,00

0.00

1 000.00

1 000,00

I 000,00

- I 000,00

0,00

gm inne, powiatowe i wojewódzkIe
4110

Skimiki na ubezpieczenia spo łec zne

4 120

S kł adki

4 170

Wynagrodzenia bezosobowe

42 10

Zakup

na Fundusz Pracy

materiałów

Bl'zpil'cuństwo

754

i

wyposażenia

publirzn e i oc hrona Pr7.tCiWp07.,8rOWa

Obrona cywilna

754 14

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4300

Zakup

usług pozostałych

Ra" m:
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Nr 3 do

Uchwały

Nr XLlX/330/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listopada 2014 r.

PRZYCHODY 1 ROZCHODY BUDŻETU W 2014 r.

Lp.

Treść

l

,

Klasyfikacja
§

Kwota

J

4

2959351,12

Przychody ogól,m:

I.

2.
3.

Wolne

ś rodk i ,

o których mowa wart. 2 I 7 ust.2 pkt

6 ustawy
Przychody ze splat pożyczek i kredytów udzielonych
ze środków publicznych
Przychody z zaciągni ętych pożyczek i kredytów na
ry nku kraj owym

Rozchody

I.

950

72635 1,12

951

300000,00

952

I 933000,00

ogółem:

Splaty otrzymanych krajowych

1317100,00
pożyczek

i kredy tów

Id: 54914D20·4A48-419A-9DCE-E27B747D04AD. Podpisany
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Nr 4 do

Uc hwały

Nr XLlX/330/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 6 listo pada 2014 r.

WYDATKI

Dział

Rozdzia ł

NA 2014 r.

Tn śt

§

ISO

MAJĄTKOWE

fnt d zmianą

Przetwórstwo prumysiowe

6639

Po zmianie

5467.00

0.00

5467.00

5467.00

0.00

5467.00

5 467.00

0.00

5467.00

5467.00

0.00

5467.00

400000,00

- 6 700,00

393300.00

400000.00

·6700.00

393300.00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud2:c lowych

400 000.00

·6700.00

393300.00

Budowa miejskiej sieci ciepło wn iczej na odcinku od ul . Gen.
Pułaskiego do ul. St. Moniuszki· etap II

150000.00

- 6 700.00

14 3300.00

Opracowanie dokumentacji budowy centralnej k o tł owni przy ul.
Przcmyslo\vej wraz z rozbudową miejski ej sieci cicplownicz.ej

250000.00

0.00

250000.00

Transl)ort i lą czność

I 441 188,00

0.00

1441 188.00

Drogi publiczne gm inne

I 441 188.00

0.00

I 441 188.00

1400 000.00

0.00

1400000.00

Przebudowa ulic na Os. Grzanka \\ffaz z monta1em separatora w ulicy
Sportowej· etap III . ulica Świ erkowa i ulica Wiśniowa

523 100.00

0.00

523 100.00

PrLebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich· ulica Krzywoustego,
Chrobrego, część ul icy Ja~je"y

624 150.00

0,00

624 150.00

Przebudowa ulicy K.I. Gałczyńs kiego

252750,00

0.00

252750.00

samorządu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną międ zy jednostkami
terytori alnego na dofinansowanie wł asnych zada ń
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

41 188.00

0.00

41 188.00

Przebudowa dróg gminnych usprawniającyc h komuni kację pomiędzy
Kamicwo i Miastem Maków Mazowiecki

41 188.00

0.00

41 188.00

Informatyka

556500,00

- 6 431,70

550068,30

Pozostała

556500.00

-643 1.70

550068,30

473025,00

- 5 466.95

467558.05

473 025.00

- 5 466.95

467558.05

83475.00

- 964.75

82510.25

83475,00

- 964,75

82510.25

45000,00

.2800,00

42200.00

45000.00

·2800.00

42200.00

15000.00

• I 100.00

13 900.00

Rozwój

15011

Zmiana

p rzeds iębiorczości

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje
i wkupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozum ie ń (umów)
między

jednostkam i St"Ullorządu terytori alnego

Przyspieszenie wzrostu k onk urencyj n ośc i województwa
mazowieckiego, prLCz budowanie społ eczeństwa informacyj nego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez slwon:enie zintegrowanych
baz wiedZY o Mazowszu

WytwarLanit j 7..1lopatrywanie w energif

400

Dostarczanie

40001
6050

600
60016
6050

6300

elektryczną,

gaz i wodr

c iepła

Wydatk i in westycyjne jednostek

budźe towyc h

Gmi ną Czerwonka, Gminą

720
72095
6067

dZlalalnosc

Wydatki na za kupy inwestycyjne jednostek
Przeciwd ziałan ie

b ud źctowych

wykluczeniu cyfrowemu w

mi eście

Maków

Mazowi eck i
6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budźctowyc h

Przt:ciwdzialanie wykluczeniu cy frowemu w mi eście Maków
Mazowiecki
A.dministracja

750

Urzędy

75023
6050

pub ł iczna

gm in (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki inwestycyjne jednostek budźe to ....ych

Id: 549 14D20-4A48-4 19A-9DCE-E27B747D04AD . Podpisany
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Modcmizacja
6060

wewnętrzneJ

instalacji c,o. w Urz.ądzic Miej skim

15000,00

- I 100,00

13900,00

30000,00

- I 700,00

28300,00

30000,00

- I 700,00

28300,00

232000,00

0,00

232000.00

3500,00

0,00

3500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud7..ctowych

3500,00

0,00

3500,00

Modernizacja zap lecza kuchennego w Zespole Szkól Nr 2 w Makowic
Mazowieckim wraz z wyposażc n ie m

3500,00

0.00

3500,00

228500,00

0,00

228500,00

228500,00

0.00

228500,00

32500,00

0,00

32 500,00

196000,00

0,00

196000,00

1 856854,00

0,00

1 856854,00

Gospodarka sciekowa i ochrona wód

1642000,00

0,00

1642000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1642000,00

0,00

I 642000,00

Budowa siec i kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy K ośc i elnej
do ulicy Gen . P uł askiego wraz z montażcm separatora oraz wylotem
kanału deszczowego do rzeki Orzyc

1 642000,00

0,00

I 642000,00

12 000,00

0,00

12000,00

12000,00

0.00

12000,00

12000,00

0,00

12000,00

202854,00

0,00

202854,00

202854,00

0,00

202 854,00

100 000,00

0.00

100 000,00

57354.00

0,00

57354,00

45500,00

0,00

45500,00

Ku ll ura i oc hrona dziedzictwA narodowego

99 160,00

0,00

99160,00

Domy i ośrodki ku ltury, świet l ice i klu by

99160,00

0,00

99 160,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów reali zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednos tek sektora fin ansów publicznych

99160,00

0,00

99 160.00

DOIacja celowa - MModerniZilcja sal i kinowej w Makowie
Mazowieckim"

24000,00

0.00

24000,00

Dolacja celowa - Cyrryzacja kina Mazowsze w Makowie
Mazowieckim

75 160,00

0,00

75 160,00

Kultura fizyczna

93 1 000,00

0,00

931 000,00

Pozostala d ziałalnośc

931 000,00

0,00

931000,00

931 000,00

0,00

931 000,00

93 1000,00

0,00

931000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych

Zakup komputerów
Oświ ata

801

Szkoł y

80101
6050

i wyc howanie

podstawowe

Przedszkola

80104
6050

Wydatki inwestycyjnc jednostck

budżetowych

Modernizacja drogi wjazdo\.\'Cj w Przedszkolu

Samorz.ądov.ym

Nr l

Tennomodemizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w
Makowie Mazowieckim
Gospodarka kOJ1l unM lna i oc hrona

900
90001
6050

śro d ow i ska

Oswiet lenie ulic, placów i dróg

900 15
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetO\vych

Wykonanie oświe tl en ia ulicznego części ulic: Mazowieckiej, Prostej ,
Konopnickiei
Pozosta ła działalność

90095
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Opracowanie dokumentacji rewi talizacj i rynku miejskiego
Ścieżka dydaktyczna"Ja i przyroda zależy m y od siebie"
Urządzenie ciągów

92 1
92 109

6220

926
92695
6050

pieszych w Parku Sapera

Wydatki inwestycyjne jednostek

budże t owych

Przebudowa budynku si lowni przy ulicy
w Makowic Mazowieckim

Admirała

Ri ckovera

Razem I
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Nr 5 do

Nr XLlX/330/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dn ia 6 listopada 20 J 4 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Treść

Rozdział

Kwota dotacji

IwzV

I

J

2

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

4

S

6

Nazwa jednostki

Jednostki sektora finansów pub licznych

Samorząd

797 000

Województwa Mazowieckiego

196815

150

150 11

600

600 16 Gmina Czerwonka

41 188

851

85154 Powiat Makowski

6000

92 1

92109 Miejski Dom Kultury

405 000

92 1

92 11 6 Miejska Bibliotek Publiczna

392 000

Jednostki nie nil l eżlice do sektora fi nansów pub liczn yc h
80 1

80104 Nie publiczne przedszkola

85 1

85 154

92 1

92 105

926

92605 Upowszechni an ie kultury fizycznej i sportu

5467

23827

10000

kultural na

OGÓLEM:
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120000

23827

Rea lizacja programu profilaktyki antya lkoholowej
Działa lność

144160

6500
103500
820827

316815
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UZASADNIENIE

DO UCHWAŁ Y NR XLIX/330/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 6 listopada 20 14 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
Dokonuje się

zwiększenia dochodów budżetowych

zwi ę ksze nied oc hodóww
zwiększeni e

rozdziale 70095 o

kwotę

budżetu państwa,

352.015.,83

na finansowanie

rea łi zacji

kwotę

inwestycji

zł ,

w tym:

z tytułu odsetek;
zł

12.239

ty tułu zwiększenia

z

zgod nie z Decyzją WojewodyMazowieckiego Nr

zmniejszenie dochodów w rozdziale 72095 o
państwa

zł

1.600

kwotę

dochodów w rozdziale 71035 o

kwotę

o

zł

6.431,70

322/20ł4
tytułu

z

dotacji celowej z

z dnia 4 listopada 20 14 r.;
bud żetu

zmniejszenia dotacji z

"Przec iwd z i ałanie wykłuczeniu

mieście

cyfrowemu w

Maków Mazowiecki";
zw iększen ie dochodów
zwiększenie

w rozdziałe 750 łl o

dochodów w

rozdzia ł e

kwotę

zł

27

z tytułu reali zacj i zadań zleconych;

kwotę

75023 o

zł

7.417

tytułu

z

zwrotu kosztów

zastępstwa

procesowego;
zwiększenie

dochodów w

rozdziałe

7560 I o

kwotę

12

zł

tytułu

z

odsetek od nieterminowych

wpłat

podatku dochodowego od osób fizycznych ;
zw i ę k szenie

dochodów w rozdziale 756 15 o

ni e ruchomośc i

rozdziale 756 16

O kwotę łO.OOO zł

dochodów w rozdziale 80 I OI o

d zierżawy sk ładników majątkowych
zw ięk szenie

200.000 zl z

tytułu

wpływów

z podatku od

od osób prawnych;

zwię kszenie dochodów w
zw ięk szenie

kwotę

dochodów w

kwotę

7.983

z

ty tuł u wpływów z

zł

z

opiaty targowej ;

tytułu wpływów

doc hodów z najmu

oraz odsetek;

rozdziałe

80 ł 03

O kwotę

11.800

zł

z

tytu łu

79.040

zł

z tytuhl zwrotu kosztów wychowania

zwrotu kosztów wychowania

przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych;
zw iększenie

dochodów w

rozdziałe

80 ł 04 o

kwotę

przedszkolnego i odsetek;
zwiększenie dochodów w rozdziałe 80ł48

zmniejszenie dochodów w rozdziale
zwiększenie dochodów

zw iększen i e

kwotę 57. łOO zł

o

kwotę

375

rozdziale 852 ł 2 o

kwotę

w rozdzia le 85219 o

kwotę

dochodów w rozdziale 85415 o

budżetu państwa,

zgod nie z

Decyzją

z tytułu

wpływów za wyżywienie i odsetek;

64.889,47 z tytułu dotacji ze

kwotę

w rozdzia le 851 54 o

zwiększenie dochodów w
zw i ększe ni edochodów

80ł95

o

z UE;

z ty tułu zwrotu z zaliczki

sądowej ;

8.000

zł

z tytułu realizacj i zadań

złeeonych ;

3.000

zł

z tytu łu otrzymanej darowizny;

kwotę

zł

środków

19.850

zł

z

tytuł u zwiększenia

Wojewody Mazowieckiego Nr

300/20ł4

dotacj i

z dnia 7

ce ł owej

października

20ł4r.;
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zwiększenie dochodów w
zwiększe nie dochodów

rozdziale 9000 I o

kwotę

4 zl z tytulu odsetek;

w rozdziale 90002 o

kwotę

3.000 zl z tytulu wplywów z kosztów

zwiększenie dochodów w

rozdziale 92695 o kwotę 1.890 zl z tytulu wplywów z

różnych

upomn i eń;

dochodów.

Dokonuje s i ę zmniejszen iawydatków budżetowych o kwotę 53. I 70,48 zl, w tym :
zmniejszenie wydatków w rozdziale 4001 o kwotę 6.700 zl na

reali zację

zadania "Budowa miejskiej sieci

ciepłowniczej .. .";

zmniejszenie wydatków w rozdziale 63095 o
usług

kwotę

1.046 zl na zakup materialów i

kwotę

12.239

wyposażenia

oraz

pozostalych;

zwiększen i e

wydatków w rozdziale 71035 o

zł

z przeznaczeniem na remont grobów

cmentarzy;
zmniejszenie wydatków w rozdziale 72095 o
realizowanego ze

środków

kwotę

6.431,70 zl na zakup komputerów z projektu

UE;

zmniejszeniewydatków w rozdziale 75023 o kwotę 2.800 zl na zadan ia i zakupy inwestycyj ne;
zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 o

kwotę

155.000 zl z tytulu odsetek od zaci ągni ętych kredytów

kwotę

159.826 zl na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup

i pożyczek;
zwiększenie

wydatków w rozdziale 8010 J o

materialów i wyposaże ni a;
zw iększenie

wydatków w rozdziale 80 103 o

kwotę

16.560 zl na wynagrodzen ia i pochodne w nowo

utworzonych oddzialach przedszkolnych;
zmniejszenie wydatków w rozdziale 80 I04 o
placówek ośw i atowych oraz zakup
zwiększenie

160.200

zł

25.583

zł

z ty tulu dotacji dla niepublicznych

środków żywności;

wydatków w rozd ziale 80 I J O o

pracowników zatrudnionych za osoby
zwiększenie

kwotę

kwotę

przebywające

wydatków w rozdziale 80 I48 o

na wynagrodzenia

pochodne na

na urlopach zdrowotnych;

kwotę

58.382 zl na wynagrodzenia

zakup

środków

żywności;

zmniej szenie wydatków w rozdziale 80195 o
"Szko ła

kwotę

5 I .432,78

zł

w

związku

z

zakończeniem

projektu

równych szans";

zw iększeniewydatków

w rozdziale 85 I54 o

kwotę

3.000

zw iększen iewydatków

w rozdziale 852 I 5 o

kwotę

40.000

zwiększeniewydatków

w rozdziale 85415 o kwotę 19.850 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu

podręczników

i materialów edukacyjnych w ramach

zł

na zakup materialów i wyposażeni a;

zł

na

wypłatę

Rządowego

dodatków mieszkaniowych;

programu pomocy uczniom w 2014 r. 

"Wyprawka szkolna";

zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o
Ponadto, dokonuje
92605 zgodnie z

s ię

za l ącznikiem

przeniesienia

kwotę

5.000

zł

ś rodków pomiędzy

przeznaczonych na stypendia.
paragrafami w rozdzialach 75 109,754 14

nr 2.
BURMIS
mgr Jallu
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