RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM

woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 18.12.2014 r.
WOR-II.0002.03.2014
Pani/Pan
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ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na III sesję
,,,,,,,,, Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r.
o godz. 1000 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 II sesji Rady.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2015 rok,
2) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Makowie Mazowieckim na 2015 rok,
3) w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Miasta,
4) w sprawie desygnowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych,
5) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Makowskiej,
6) w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na
okres 3 lat,
8) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2014-2019,
9) w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r.,
10) w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składów
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
11) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na
2015 rok,
12) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim na 2015 rok,
13) przedłożenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.
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Protokół z III sesj i
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 30 grudn ia 2014 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego rady Miejskiej
radnego Jerzego Dąbrowskiego

Uczestnicy obrad III sesji Rady Miejskiej wg
stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

załączonych

list

obecności,

które

Ad pkt L
Obrady III sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz . 10 00 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Jerzy Dąbrowski. Przywitał radnych
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.
Ustawowy

skład

Przewodniczący

moc

Rady 15 radnych. Wszyscy byli
RM stwierdził quorum, podejmowane

obecni,
uchwały

wobec czego
i decyzje mają

prawną.

Obrady III sesji trwały w czasie od godz. 10 00 do godz. 11 30
Ad pkt 2.
Przewodn i czący

RM

zapytał,

Uwag nie było, wobec czego
poddał go pod głosowanie:

uwagi do

porządku

obrad.

Przewodniczący

RM Jerzy

Dąbrowsk i porządek

czy

są

obrad

za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Porządek

obrad

został przyjęty.

Ad pkt 3.
Przyjęcie protokołu

Przewodniczący

z obrad II sesji Rady.

RM Jerzy

Dąbrowski zapytał,

czy

są

uwagi do

protokołu

z II sesji

Rady Miejskiej.
Uwag nie
protokołu

za - 15
Protokół

było, wobec czego Przewodniczący RM Jerzy
z II sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie.

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

Dąbrowsk i

przyjęcie

- O głosów.

z II sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Ad pkt 4.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Romanowski powiedział, że rok temu Burmistrz Miasta Maków
Mazowiecki udzielając wywiadu jednej z lokalnych gazet stwierdził, że zostaną
zakupione mierniki do przeprowadzania kontroli w piecach pod kontem, co w tych
piecach jest spalane. Jego zdaniem jest to ważne, ponieważ miasto ma do
czynienia z poważnym problemem, który jest widoczny i odczuwalny szczególnie
wieczorem i w nocy, gdy idzie się ulicami miasta. Czuć, że spalane jest coś

niedozwolonego. Być może są to plastykowe butelki, być może inne śmieci.
Nadmienił, iż specjaliści twierdzą, że podczas spalania się plastykowych butelek
powstają między innymi, dioksyny, które jak wejdą w płuca, to już tych płuc nie
opuszczają. Dioksyny są rakotwórcze, stąd jest to poważny problem. Zwrócił się
z zapytaniem do Burmistrza Miasta, czy takie mierniki zostały zakupione, czy
zostały mu przekazane i czy wie coś na ten temat. Jeśli nie, to chciałby zapytać,
czy Burmistrz Miasta dostrzega powagę tego problemu i czy będzie próbował
pomóc mieszkańcom Makowa w tym temacie. Poprosił o odpowiedź ustną.
W związku z faktem, że dwukrotnie, jako radny zwracał się na oficjalnych
zebraniach do Burmistrza Miasta z prośbą o poinformowanie o wysokości
zadłużenia Spółki TBS i nie otrzymał odpowiedź pytanie to po raz trzeci skierował
pod adresem Burmistrza Miasta. Poprosił o pisemne poinformowanie o zadłużeniu
spółki miejskiej TBS. W związku z tym, że w okręgu, w którym sprawuje mandat
stoją dwa bloki TBS-u poprosił, aby w tej informacji oprócz ogólnego zadłużenia
całego TBS-u, czyli trzech bloków było wyszczególnione ile zadłużone są te dwa
bloki na osiedlu południe. Dodał, że jest mu to potrzebne do pracy radnego.
Ad pkt 5
ppkt 1).
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2015 rok,

Rozwiązywania

Przewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały i
zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania lub wnioski do projektu uchwały.
Pytań i wniosków nie było,
Długołęcka przedstawiła treść

wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie
Mazowieckim na 2015 rok. Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski
projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/ll/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Makowie Mazowieckim na 2015 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ppkt 2).
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu
Makowie Mazowieckim na 2015 rok,

Przeciwdziałania

Narkomanii w

Przewodniczący

zwrócił się

RM Jerzy Dąbrowski otworzył dyskUSję nad projektem uchwały i
z zapytaniem, czy są pytania lub wnioski do projektu uchwały.

Pytań i wniosków nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Waldemar
Zabielski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2015 rok.
Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
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podjęła uchwałę Nr IIIj12j2014 z dnia 30 grudnia 2014 r . w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na
2015 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ppkt 3).
w sprawie powierzenia uprawnień Burmistrzowi Mia sta,
Przewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały i
poprosił Burmistrza Miasta o zabranie głosu w celu wyjaśnienia podstawy
wniesienia projektu uchwały.
Zastępca

Burmistrza Lech Gadomski powiedział, że ta uchwała uchyla poprzednią
która dotyczyła tylko i wyłącznie ustalania przez Burmistrza Miasta
stałych opłat za korzystanie ze sprzętu pływającego. W Makowie znajduje się nie
tylko zalew. Miasto może i już dysponuje innymi obiektami użyteczności
publicznej, gdzie jakieś opłaty powinny być ustalane przynajmniej w celu
pokrycia kosztów korzystania z urządzeń znajdujących się w budynkach .
Przykładem takim może być siłownia miejska. Po to, żeby do każdego nowego
obiektu, bądź nowej usługi komunalnej, którą miasto będzie miało do
zaoferowania swoim mieszkańcom nie podejmować kolejnych uchwał jest
przedłożony radnym projekt tej uchwały.
uchwałę,

Pytań i wniosków nie by, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata
Długołęcka
przedstawiła
treść projektu
uchwały
w sprawie powierzenia
uprawnień Burmistrzowi Miasta. Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski

projekt

uchwały poddał

pod

głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
Nr IIIj13j2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia
uprawnień Burmistrzowi Miasta, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
podjęła uchwałę

ppkt 4).
w sprawie desygnowania radnych do
Przewodniczący

Zespołu

do Spraw Mieszkaniowych,

nad projektem uchwały i
poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu ( ... ) Dariusza Miecznikowskiego o
zabranie głosu celem przedstawienia opinii wspólnie obradujących w dniu
29 grudn ia stałych Komisji Rady Miejskiej.
RM Jerzy

Dąbrowski otworzył dyskusję

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej do Zespołu do Spraw
Mieszkaniowych zostali desygnowani trzej radni. Pan Jan Mróz, Pan Marek
Jaroszewski i Pan Sławomir Leśniak. Dodał, że wymienieni radni wyrazili na to
zgodę i zwrócił się z zapytaniem, czy podtrzymują swoją decyzję.

Radny Jan Mróz

wyraził zgodę.

Radny Marek Jaroszewski
Radny

wyraził zgodę .

Sławomir Leśniak wyraził zgodę.
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Przewodni cz ący

RM Jerzy Dąbrowski złożył wniosek o prz e gło s owanie trzech
nazwisk kandydatów jedno cześnie. Następnie wniosek poddał pod głosowanie:
za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów .
Wniosek

został przyjęty.

Wiceprzewodniczący

RM Waldemar Zabielski przedstawił treść projektu uchwały
w sprawi e desygnowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych.
Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod
głosowani e :

za - 15 głosów, przeciw - O głos, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
uchwałę Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
desygnowania radnych do Zespołu do Spraw Mieszkaniowych, która stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
podjęła

ppkt 5).
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia
Gmin Ziemi Makowskiej,

Związku

Przewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały i
poprosił Burmistrza Miasta o zabranie głosu w celu wyjaśnienia podstawy
wniesienia projektu uchwały.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że co cztery lata następuje zmiana
i w tym czasie w Związku zmienia się władza. Wójtowie i
burmistrzowie wchodzą w jej skład z mocy prawa, natomiast w gestii Rady jest
wybranie kolejnego, dodatkowego członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Makowskiej . Jeśli chodzi o działalność tego Związku, to został on powołany
głównie w celu gospodarki odpadami. Na bazie tego związku nie udało się
załatwić tej sprawy i wydaje się, że związek w tej formule nie ma racji bytu.
Natomiast, jeżeli zostanie on rozruszany i będą wspólne pomysły na to, żeby ten
związek spajał gminy, wprowadzał wspólne projekty oraz programy, to miasto
będzie dalej w nim uczestniczyło i go rozwijało. Jego zdaniem jest wiele rzeczy,
które ten związek może realizować, ale na to potrzeba zgody wielu gmin .
samorządowa

Przewodniczący

Dąbrowski

do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi
Makowskiej zgłosił kandydaturę Pana Radnego Waldemara Zabielskiego.
Uzasadniając powiedział, że radny uczestniczył w pracach tego związku przez
cztery lata, zna sprawy od podszewki i jego zdaniem jest to najlepszy kandydat z
grona Radnych do reprezentowania ich w tym Związku. Zwrócił się z zapytaniem
do radnego Waldemara Zabielskiego, czy wyraża zgodę.
RM Jerzy

Radny Waldemar Zabielski
Innych kandydatur nie

wyraził zgodę.

było.

Wiceprzewodnicząca

RM Małgorzata Długołęcka przedstawiła treść projektu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia
Związku Gmin Ziemi Makowskiej . Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski
projekt uchwały poddał pod głosowanie:
uchwały
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za - 15 głosów, przeciw - O g łosów , wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
Nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia
dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Zw iązku Gmin Ziemi Makowskiej,
która sta nowi załącznik nr 7 do protokołu.
podjęła u chwa łę

Ppkt 6) .
w sprawie udzielenia bonifikaty od ce ny nieru chomości,
Przewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski otworzył dyskusję nad projektem uchwały .
Wyjaśnił, że ta uchwała jest konsekwencją wcześniejszej uchwały podjętej przez
Radę Miejską, a dotyczącej sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni
37,6 m 2 położonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy Przasnyskiej 2. Jest to
uchwała zamykaj ąca sprawę sprze daży tej ni eruc homości. Ustawowa wysokość
bonifikaty wynosi 90% ceny nieruchomości, Rada może ją zwiększyć, ale do tej
pory zasada przy zbywaniu lokali mieszkalny w zasobach mieszkaniowych gminy
była taka, że wysokość tej bonifikaty wynosiła 90%.
Pytań

i wniosków nie było, wobec czego Wi cep rzewodniczący RM Waldemar
Zabielski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny nieruchomości. Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt
uchwały poddał pod głosowani e:
za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie udzielenia
bonifikaty od ceny nieruchomo ści, która stanowi za łącznik nr 8 do protokołu.
Ppkt 7)
w sprawie
okres 3 lat,

wyrażenia

zgody

na

zawarcie

Przewodniczący

poprosił

RM Jerzy Dąbrowski otworzył
o zabranie głosu Burmistrza Miasta.

kolejnych

dyskusję

umów

dzierżawy

nad projektem

na

uchwały

i

Zastępca

Burmistrza Miasta Lech Gadomski powiedział, że taka uchwała jest
podejmowana cyklicznie przez Radę Miejską kolejnej kadencji, gdyż zawarcie
umów dzierżawy tego wymaga. Burmistrz Miasta przekłada projekt tej uchwały
wraz z załącznikiem, który był szczegółowo omawiany na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady. Chodzi o sklepiki, garaże działki warzywne przy ul.
Jaśminowej. Ta uchwała pozwoli Burmistrzowi Miasta na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy na okres trzech lat, co nie oznacza, że jeśli zaszłaby taka
potrzeba, to nie można tych umów wypowiedzieć. Gdyby doszło do rewitalizacji
rynku, czy też przeprowadzenia innych inwestycji wówczas te umowy będą mogły
być rozwiązane, bądź to za porozumieniem stron, bądź wypowiedziane przez
jedną ze stron.
Pytań i wniosków nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata
Długołęcka przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat. Następnie Przewodniczący

RM Jerzy

Dąbrowski

projekt

uchwały poddał

pod

głosowanie:
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za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podj ęła uchwałę Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat, która stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski ogłosił przerwę, która trwała w godz. 10 30
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Ppkt 8)
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2014-2019,
Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski otworzył dyskusję nad projektami uchwał w
sprawie dokonania zmia n w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 20 14-201 oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta
Maków Mazowiecki na 2014 r. i poprosił o zabranie głosu Skarbnika Miasta

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski powiedział, że w uchwale dotyczącej Wieloletniej
Prognozy Finansowej zostały zaktualizowane wysokości dochodów i wydatków
wynikające ze zmian w uchwale budżetowej. Jak również zaktualizowano jedno
przedsięwzięcie realizowane razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Mazowieckiego
pod
nazwą
"Przyśpieszenie
wzrostu
konkurencyjności
Województwa Mazowieckiego", gdzie nakłady na 2014 r. zostały zmniejszone o
kwotę 1.224,00 złote. Jeżeli chodzi o zm iany w budżecie, to ogółem dochody
budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 202.686,00 złotych. Dochody te
pochodzą z podatków i opłat lokalnych. Jest to kwota około 120.000,00 złotych.
Subwencja ogólna, częsc oświatowa w kwocie 28.000,00 złotych jest
przeznaczona na wyposażenie klas sześciolatków. Pozostałe dochody pochodzą z
czynszu, z najmu, z różnych opłat, jak też zwrot części dotacji z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli chodzi o wydatki, to ogółem zostały zmniejszone o
kwotę 99.056,00 złotych. W większości są to wydatki zmniejszone na zadaniach
inwestycyjnych w związk u z tym, że wszystkie zada nia zostały zrealizowane i
pewne oszczędności zosta ły na tych zadaniach .
Pytań i wniosków nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata
Długołęcka przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019.
Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata
2014-2019, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ppkt 9)
w sprawie dokonania zmian w
Przewodniczący

RM Jerzy

budżecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r.,

Dąbrowski otworzył dyskusję

nad projektem

uchwały.

6

Pytań i wniosków nie było, wobec czego Wic eprze wodniczący RM Waldemar
Zabielski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w
budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. Następnie Przewodniczący RM
Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod głosowani e :

za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieck im w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania
zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r., która stanowi załącznik
nr 11 do protokołu.
Ppkt 10)
w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
Przewodniczący

RM Jerzy

Dąbrowski otworzył dyskusję

określenia

nad projektem

składów

uchwały.

Pytań i wniosków nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata
Długołęcka przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie określenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej

w Makowie Mazowieckim. Następnie
uchwały poddał pod głosowanie:

Przewodniczący

RM Jerzy

Dąbrowski

projekt

za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia składów osobowych Komisji Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ppkt 11)
w sprawie
2015 rok,

przyjęcia

Przewodniczący

planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na

RM Jerzy

Dąbrowski otworzył dyskusję

nad projektem

uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Waldemar Zabielski
przedstawił treść projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w

sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na
2015 rok. Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał
pod głosowanie:
za - 15

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok, która stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Ppkt 12)
w sprawie przYJęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim na 2015 rok,
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Przewodniczący

Pytań

RM Jerzy

Dąbrowski otworzył dyskusję

nad projektem

uchwały.

wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata
Długołęc ka przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok.
Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod
i wniosków nie

było,

głosowani e:

za - 15 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów .
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za",
podjęła uchwałę Nr III/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r . w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015
rok, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ppkt 13)
przedłożenie

planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 rok.

Przewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski powiedział, że na wspólnym posiedzeniu
stałych Komisji Rady Przewodniczący poszczególnych komisji przedłożyli plany
pracy tychże komisji. Były one weryfikowane przez członków tych zespołów w
kilku przypadkach były naniesione poprawki. Zmienione plany pracy wszyscy
radni otrzymali. Zwrócił się zapytaniem, czy są jakieś pytania, co do tych planów
pracy.
Pytań

nie było .

Plany pracy Komisji Budżetu ( ... ), Komisji Polityki Regionalnej
( ... ) kolejno stanowią załączniki nr 15, 16 i 17 do protokołu.

Komisji Oświaty

Ad pkt 6.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Zastępca Burmistrza Miasta Lech Gadomski w Imieniu Burmistrza Miasta
Tadeusza Ciaka udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Stanisława
Romanowskiego. Wyjaśnił, że Burmistrzowi nie jest znany wywiad, na który Pan
Radny się powołuje udzielony przez poprzedniego Burmistrza na temat
mierników czy też urządzeń służących do pomiaru spalin wydobywających się z
pieców w domach jednorodzinnych. Natomiast, co do meritum sprawy,
rzeczywiście Burmistrz ma instrument w postaci artykułu 379 ustawy Prawo
ochrony środowiska, który upoważnia Burmistrza do kontroli przestrzegania
przepisów w zakresie ochrony środowiska. Burmistrz Miasta może upoważnić
wybranych urzędników do przeprowadzania takich kontroli. Jednakże jego
zdaniem i Burmistrza Miasta również taka kontrola powinna być uprzedzona
akcją informacyjn~ czego w piecach nie można palić, chociaż wydaje się, że ta
wiedza jest ogólnie dostępna. Natomiast jak mówi stara maksyma, że
nieznajomość prawa szkodzi jednak taka akcja jest ze wszech miar wskazana,
żeby mieszkańcy wiedzieli, czym wolno palić, czym nie wolno palić . Wydaje się to
oczywiste, ale nie do wszystkich mieszkańców to dociera . Dodał, że takie
kontrole mogą być przeprowadzane i uniemożliwienie jej przez osoby fizyczne
bądź też podmioty gospodarcze jest usankCjonowane w artykule 225 Kodeksu
Karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Reasumując, to
właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić osobom kontrolującym
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przeprowadzenie tej kontroli i udzielić kont rolującym wszelkiego rodzaju
wyjaśnień. Palenie niedozwolonych rzeczy tj . plastyk, tekstylia j est wykroczeniem
i zagrożone sankcją do 500,00 złotych mandatu karnego. Tylko zanim zacznie się
stosować te represje koni eczna jest najpierw akcja informacyjna. Uświadomienie
i zaapelowanie do mieszkań c ów o to, żeby dbali o nasze wspólne dobro, jakim
jest czyste powietrze w mie ś cie . Nadmienił, że najbardziej skuteczną metodą
zlikwidowania tego procederu, to jest to, nad czym na pewno w tym roku będą
dyskusje i o czym były rozmowy w latach ubiegłych, czyli budowa centralnej
ciepłowni i doprowadzenie ciepła systemowego do wszystkich obszarów miasta.
Nie tylko do budynków wielorodzinnych, ale również do kamienic i pojedynczych
domów. Były takie projekty i koncepcje przeprowadzenia sieci przez ulicę
Moniuszki do Rynku. Niemożliwym natomiast jest dostarczanie ciepła
systemowego na drugą stronę Orzyca. Do tego czasu Burmistrz Miasta będzie
korzystał z uprawnień, które dają mu ustawy, między innymi Prawo ochrony
środowiska i w celu zaspokojenia godnego zamieszkiwania mieszkańców, czyli
oddychania świeżym powietrzem na pewno wobec osób, które nagminnie i
będzie
wyciągał
permanentnie spalają odpady toksyczne w piecach
konsekwencje. Jeśli chodzi o drugą interpelację, to tak jak Radny Romanowski
sobie życzył odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Chciałby tylko sprostować
w imieniu Burmistrza Miasta jedną rzecz, która w trakcie tego pytania padła, że
Burmistrz stosował uniki, jeśli chodzi o odpowiedź. Zaprzeczył temu i powiedział,
że takich uników nie było. Był świadkiem, gdzie takie pytanie z ust Pana Radnego
padło.
Jedno było na spotkaniu poświęconym zarządzaniem wspólnot
mieszkaniowych i brzmiało - jakie jest zadłużenie TBS-u na dzień dzisiejszy.
Burmistrz Miasta nie posiada każdego dnia wiedzy jakie jest na dany dzień
zadłużenie czy też zobowiązania poszczególnych jednostek organizacyjnych, czy
też spółek komunalnych będących własnością miasta. Drugi raz to pytanie padło
na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady, gdzie przedmiotem dyskusji nie
była sprawa działalności Spółki TBS . Trudno, aby taką wiedzę Burmistrz Miasta
przechowywał w swojej pamięci, bądź też pracownicy urzędu. Dodał, że nic nie
stało na przeszkodzie, aby Pan Radny jeśli chciał taką wiedzę uzyskać otrzymał
ją bezpośrednio w gabinecie Burmistrza Miasta. Odpowiedź oczywiście zostanie
udzielona na piśmie w ustawowym terminie.
Ad pkt 7.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Stanisław Romanowski odczytał fragment
wcześniejszą interpelację dotyczącą zadłużenia budżetu

odpowiedzi na jego
Miasta Makowa. - Na
dzień 28 listopada 2014 r. zadłużenie miasta wynosi 5.364.936,35 złotych.
Nadmienił, że jest to nieduże zadłużenie.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że chciałby podać skalę Radnego
Romanowskiego, co to znaczy duże, nieduże i kiedy to się zmienia w bardzo
duże. Na dzień dzisiejszy zadłużenie to wynosi 6.998 .000,00 złotych. Zapytał,
czy to już jest duże zadłużenie. To pytanie ma na celu ocenę tego, co jest duże,
co jest małe i to jak się rozumie budżet . Niestety budżet w wielu momentach
roku zmienia swoją wartość w zależności od tego, czy kredyty są uruchomione,
czy nie, czy są dokonywane spłaty. Można dyskutować na temat tego, czy to jest
dużo czy mało. Oczywiście są to zobowiązania miasta bez poręczeń do tego
dochodzą jeszcze poręczenia, które też w odpowiedni sposób blokują finanse
miasta. Odpowiedzi niech każdy udzieli sobie sam, natomiast takie oceny
ferowane przez Radnego Romanowskiego często są kierunkowane na to, żeby
wywołać pewien efekt. Dodał, że nie wie, czemu ma on służyć, natomiast uważa,
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że

nie pora na to, aby dolewać oliwy do ognia tylko trzeba wziąć się za pracę dla
dobra tego miasta i nie wywoływać sytuacji, gdzie trzeba zajmować się zbędnymi
rzeczami. Nadmienił, że ma przyjemność skierowania do obecnych kilka słów. Ma
swoistą łatwość mówienia o tym, ponieważ jego program wyborczy, tak jak
obiecał sobie i mieszkańcom, nie będzie czymś co ma zachęcić wyborców tylko
do głosowania, a później zostanie włożony w ramki, tylko będzie swoistym
kierunkowskazem do tego, którą drogą zobowiązał się w stosunku do
mieszkańców
ISC,
i
którą
oni
wybrali
oddając
na
niego
głos.
Ma pełną świ adomością oczekiwań, jakie są zw iązane z rozpoczynającą się
kadencją. Chce by Maków stał się miastem nowoczesnym i przyjaznym,
otwartym na ludzi. Miastem, które stara się spełniać potrzeby wszystkich
mieszkańców. Aby tak s i ę stało konieczne jest maksymalne wykorzystanie
środków zewnętrznych. Takie możliwości daje nowa perspektywa unijna 2014 
2020 i to będzie ważnym zadaniem rozpoczynającej się kadencji. Ale zanim
zacznie mówić o rozwoju Makowa, trzeba najpierw wspomnieć o najważniejszej
kwestii, jaką jest budżet miasta. Dyskusja na temat tego, na ile on jest
zadłużony, czy niezasłużony jak będzie wykorzystywany i wszelkich spraw
związanych z perspektywami na kolejne lata, będzie toczyć się za chwilę, przy
planowaniu budżetu na 2015 r. Chciałby, aby był to budżet zrównoważonego
rozwoju, który będzie wyznaczał kierunki, dzięk i którym miasto pozyska środki
na realizację wielu ważnych inwestycji. Rozwój Makowa i poprawę warunków
życia
mieszkańców
trzeba
zacząć
od
sporządzenia
najważniejszych
strategicznych dokumentów. Bez Strategii Rozwoju Makowa i Lokalnego
Programu Rozwoju będącymi dla samorządu miejskiego priorytetem, będzie
trudno aplikować o jakiekolwiek środki. Uważa, że ważne jest włączenie do
procesu decyzyjnego jak największej grupy obywateli. To właśnie makowianie
wspólnie z Burmistrzem muszą wyznaczyć kierunki rozwoju miasta. Trzeba
rozwinąć mechanizm konsultacji społecznych, który prowadzony będzie w trakcie
bezpośrednich spotkań, oraz poprzez transparentną politykę informacyjną.
W nadchod zącej kadencji podejmie wszelkie działania zmierzające do
pobudowania centralnej ciepłowni. Zdawałoby się, że jest to inwestycja, która
może poczekać jeszcze rok lud dwa, ale okazuje się, że ilość odbiorców i ilość
oszczędności, która z tego płynie, a co za tym idzie stabilność ekonomiczna
spółki, przestanie stanowić dla Makowa problem. Oczywiście marzą mu się rzeczy
mniejsze i większe. Mówi się wiele o miejskim rynku, Parku Sapera i Zalewie. To
dobrze, że wokół tych bardzo potrzebnych inwestycji trwa dyskusja. Chce
zachęcić wszystkich makowian do wymiany poglądów na temat koncepcji
rewitalizacji serca miasta . Jest przekonany, że dzięki zaangażowaniu makowian z
uwzględnieniem ich pomysłów i rozwiązań, inwestycję tę uda się przeprowadzić w
sposób optymalny i odpowied zialny. Zdaje sobie sprawę, jak ważna w
dzisiejszym świecie jest szeroko rozumiana kultura. Zaspokaja potrzeby
mieszkańców
dotyczące
obcowania ze sztuką, czy muzyką. Aktywizuje
społeczeństwo. Łączy pokolenia. Jest obszarem, w któ rym rodzą się nowe idee.
Chce, aby dom kultury był miejscem spotkań, w których tworzyć się będzie
dobrze rozumiany, pozytywny ferment napędzający mieszkańców do działania .
To samo dotyczy sportu. Miasto musi rozszerzyć ofertę przy odpowiednim
zagospodarowaniu istniejących obiektów oraz wsparcie klubów sportowych.
Kolejnym ważnym elementem jest działalność spółek miasta i myślenie o nich w
sposób racjonalny i ekonomiczny oraz myślenie o nich jak o własnym dziecku.
Spółki, mające problemy muszą mieć szansę działania na odpowiednim poziomie,
muszą mieć szansę na działanie, które nie będzie przynosiło strat. Zwrócił się do
kierowników jednostek miasta i do pracowników Urzędu Miejskiego z jasnym
przekazem, że j ego maksyma brzmi trzeba być szefem wymagającym, ale
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sprawiedliwym. Przede wszystkim trzeba wymagać od siebie za nim zaczn ie
wymagać się od innych . Dodał, że Urząd
Miejski wraz z jednostkami
organizacyjnymi wydaje się jednym wielki organizmem nie ma w nim rzeczy
mniej ważnych i bard ziej ważnych. Wszy scy w tym organizmie są istotni. Tak jak
obiecał w pierwszym kwartale tego roku b ę dzi e wprowadzona analiza działalności
urzę du i jego jednostek. Przy wspólnej pracy i zastanowieniu się, co można
popraWić takie wnio ski powstaną. Dodał, że jeżeli chodzi o media to zostało
wystosowane pi smo, które ma na celu uporządkowanie polityki informacyjnej,
że by to była świadoma, planowana działalność i żeby wszyscy byli zadowoleni z
tej współpracy. Wyra z ił wiarę w to, że współpraca między nim a Radnymi będzie
się bardzo dobrze układała i nie ma co do tego wątpliwości. Nadmi e nił, że nie
uchyla się przed merytoryczną krytyką uważa wręcz, że jest ona niezb ę dna .
Jeżeli człowiekowi przyświeca chęć nie tylko zadawania pytań, ale też słuchania
ze zrozumieniem tej dr ugiej strony i wyjścia do niej to nie b ę d z i e żadnego
problemu, żeby znajdować ten wspólny mianownik . Chodzi o to, żeby te cztery
lata nie były zmarnowane tylko o to, żeby te zmiany, które w pewny sposób były
obiecane zostały wykonane.
Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski powiedział, że ta sesja jest już ostatnią w
roku 2014 w związku z tym na nadchodzący 2015 rok chciałby złożyć
naj serdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz spełnienia
marzeń. Dodał, że po wysłuchaniu expose Burmistrza Miasta myśli, że jego
dążenia są tożsame z dążeniami wszystkich członków Rady. Rada jest po to, aby
Burmistrzowi Miasta pomagać w tym a nie przeszkadzać. Każdy z Radnych ma
swoje cele i założenia, ale te małe sprawy należy zostawić na chwilę z boku i
przypatrzeć się tym najważniejszym celom. W jego ocenie Burmistrz Miasta
przekonał członków Rady do swojego projektu . Życzył Burmistrzowi Miasta oraz
wszystkim obecnym, żeby te plany ziściły się w najbliższym roku, a w
najgorszym przypadku w ciągu tej VII Kadencji.

Ad pkt 8.
Zamknięcie

obrad III sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad III sesji Rady Miejskiej
Jerzy Dąbrowski o godz. 11 30 zamknął jej posiedzenie.

Przewodniczący

RM
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l. Boguszewski Grzegorz
2.

Dąbrowski

Jerzy

3. Długołęcka
4.

Dobrzyński

Małgorzata

Jolanta

Arkadiusz

5. Jaroszewski Marek
6. Jaworowski
7.

Paweł

Leśniak Sławomir

Maciej

8. Mróz Jan
9. Miecznikowski Dariusz Artur
10. Ogar Krzysztof Adam
11 . Piątek

Mirosław

12. Romanowski
13. Rzewnicki

Stanisław

Stanisław

14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz
15. Zabielski Waldemar
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Lista osób zaproszonych na III Sesję
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 30 grudnia 2014 r.
l.

Deptuła

Zbigniew

do Prot<Jkołu Nr ....!.!.:..r_._
z dnia

.~.?r..1.~:.gf!:!..f. "

Starosta Powiatu
Makowskiego

2. Wierzbicki Dariusz

Wicestarosta Powiatu
Makowskiego

3. Augustyniak Mirosław

Radny Sejm iku
Województwa Mazowieckiego

4. Gójski Janusz

Przewodniczący Rady
Powiatu Makowskiego

5. Bialobrzeski Kazimierz

Wiceprzewodniczący

Radny Powiatu
Makowskiego
6. Kos Andrzej Jan

Wiceprzewodniczący

Radny Powiatu
Makowskiego

7. Ciesielska Katarzyna

Prezes SM "Jubilatka"

8. Teresa Marciniec

Przewodnicząca

Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka"

9. Ciesielska Katarzyna

Przewodnicząca

Rady

Spólki JUMA
10. Emilia

Bonisławska

II. Wilkowski Jan
12. Piegutkowski Andrzej

Prezes TBS
NSZZ"So lid ardność"

Przewodniczący
NSZZ"So lidarność"

13. Sobecki Ireneusz

Prezes Oddzialu
Powiatowego ZNP

14. Gisztarowicz Roman

Naczelnik Urzęd u
Skarbowego

15. Łysiak Tomasz

Komendant Powiatowy
Policji w Makowie
Mazowieckim

Brdękiewicz

Komendant Powiatowy

16.

Piotr

.....

~.. ~...

pI'?.. g -UJ-. Ł;- ,v(Q KPi ('Hl/wJ f'4...
H -t'~. ~ 0-ccWevtL:-

Państwowej Straży Pożarnej

w Makowie Mazowieckim

17.Grabowski Roman

Prezes S-ni Zaop. i Zb.

18.Wielgolewski Jerzy

Dyrektor SP ZOZ

19.Pilniakowska Lucyna

Państwowy

Powiatowy
Inspektor Sanitarny

20. Świętorecki Stanisław

Dyrektor MZOSziPOW

21. Kolos Jan

Dyrektor ZS Nr l

Płosińska Elżbieta

Dyrektor ZS Nr 2

23. Malinowska Anna

Dyrektor PS Nr l

24. Sobolewska Anna

Dyrektor PS Nr 2

25. Milewska Małgorzata

Dyrektor PS Nr 4

26. Brzostek Barbara

Kierownik MOPS

27. Marciniak Tadeusz

Dyrektor MBP

28 . Żebrowski Jacek

Prezes MPUK

29: Pawłowska Bożena

Dyrektor MDK

22.

30.

Otłowski

31.

Kobyliński Mirosław

Rady
Powiatowej Mazowieckiej
Izby Rolniczej

32.

Orzeł

Naczelnik Urzędu
Pocztowego w
Makowie Maz.

Janusz

Anna

33. Olzacka Katarzyna

'~I~""""""'"

l~

Starszy Cechu
Członek

Prezes Towarzystwa
Miłośników

Ziemi Makowskiej
34. Dziadak Ryszard

Zastępca

35 . Paczkowski Marian

Prezes Oddziału
Rejonowego PCK

36. Dzwonkowska Beata

Tygodnik

Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
\
'

\...I ......"
.. .. ......~

,

Ostrołęcki

2

37. Daniel Żegliński

Gazeta Makowska

38. Marlena Grzeszczak

Kurier Makowski

39. Bartold Anna

Kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich
w U rzędzie Miejskim

40. Napiórkowska- Christow Maria

Kierownik Wyd z iału Geodezji,
Katastru, Gospodarki
N i eruchomościami, Rolnictwa
i Planowania Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim

41. Rakowska Nina

Kierownik Wydziału Integracji
Europejskiej, Infoffilatyki
i Promocji Miasta
w Urzędzie Miej skim

3

Załącznik Nr .........?:::.:.:........
UCHWALA NR III/1lI2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr ....I.!:f.:......
z dnia

.:?..2.LZ.z.o.({.((.l-.

z dnia 30 grudni a 20 14 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa nia Problemów Alkoholowych w Makowie
Mazowieckim na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzi e gm inn ym (Dz. U. z 20 13 r. poz.
594 z późn o zm.), art. 4' ust. I, 2, i 5 ustawy z d nia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 20 12r. poz. 1356 z późno zm.) uchwala s i ę, co następ uj e :

§ 1. Uchwala s i ę Miejski Program Profi laktyki i Rozwiązywania
Mazowieckim na 2015 rok w brzmie niu s t anow i ącym załącznik do uc h wały .
§ 2. Wykonanie

uchwały

Prob lemów

Alkoholowych

w Makowie

powierza s ię Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uc hwa la wc hod zi w życie z dniem I stycznia 20 15 roku.
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Załącznik

do

Uchwały

Nr

lllllł /20 ł4

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 20 ł4 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

Program Profilaktyczny obejmuje szeroki zakres zagadn i eń i propozycji o charakterze profilaktyczno 
edukacyjnym przeznaczonych dla różnych grup mies zkańców miasta oraz placówek znajdujących się na jego terenie.
Za podstawę do jego konstrukcji posłuży ła ustawa o wychowaniu w trzeźwośc i i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
z dnia 26 października 1982 r. Program jest kontynuacją wieloletnich działań realizowanych w Makowie
Mazowieckim.

Celem programu jest:
I) konstruowanie dz iałań mających na celu zm niejszenie rozmiaru problemów alkoholowych
zapobieganie powstawaniu nowych,
2)

zwiększanie umiejętności

i zasobów

niezbędnych

do coraz lepszego radzenia sobie z

już występujących

i stniejący mi

oraz

problemami, w tym

z problemem przemocy,
propagowanie

wśród mieszkańców

miasta idei trzeźwości,

4) prowadzen ie profilaktyki i edukacja dziec i i młod zieży, a także doroslych

mieszkańców

miasta w zakresie

uzależnień ,

5) spowodowanie poprawy stanu zd rowi a u osób poddawanych leczeniu i re habilitacji,
6) zm niejszanie

spożycia

alko holu przez mI odzież

Warunkami koniecznymi do
l)
2)

dążenie
dąże nie

osiągania

do ograniczenia i zmiany struktury

szkolną.

tych celów są:

spo życia

napojów alkoholowych,

do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach spowodowanych problemami
z alkoholem,

związany mi

3) budowanie skutecznych form kontrol i prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępo wania osób
nadużywających alkoholu (w szczegó lności przeciwdzialaniu przemocy w rod zinie - działania w ramach Zespolu
Interdyscyplinarnego),
4) zwiększan i e

sk utecznośc i

i dostępności terapii i metod

rozwiązywania

problemów

uzależnień.

Realizatorzy Programu:
Rea lizatorem Programu będzie Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki za
zdrowia i spraw spolecznych.

pośrednictwem

Stanowiska ds.

oświaty,

Program
I) Miejski

będzie

Ośrodek

realizowany we wspólpracy z podmiotami, takimi jak:

Pomocy

Społecznej,

2) Sekcja Poradnictwa Specjali stycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR,
3) Miejska Komisja ds.

Rozw iązywa nia

Problemów Alkoholowych przy Burm istrzu Miasta,

4) Komenda Powiatowa Policji,
5) Starostwo Powiatowe,
6) Miejskie Placówki

Oświatowe,

7) Miejski Dom Kultury,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin ie,
9) Grupy samopomocowe AA,
10) Inne.
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Formy i metody realizacji Programu
I. Programy i warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu korzystania z alkoholu przez dzieci
i mlodzież, które będą realizowane w Zespole Szkół Nr l i Nr 2 w Makowie Mazowieckim.
I) Program Profilaktyczny" ELEMENTARZ, - czyli program 7 kroków". Program przeznaczony dla klas I Gimnazjum
Zespołu Szkó ł Nr I i Nr 2. Program dlugofalowy skladający s ię z 8 spotkań z mlodzi eżą i 3 s potkań z rodzicami.
Przekazuje informacje o prawdziwym dzialaniu ś rodków zmieniających świadomość . Mówi o wartośc iach, którymi
czlowiek powinien kierować s i ę w życiu (przyjaźń , mil ość. zaufan ie), a także o wyborach, z którymi m uszą się
zmierzyć mlodzi ludzie. Spotkania z rod zicami dotyczą uważnego sluchania dzieci, wspierania ich, stawiania jasnych
gran.ic i modelowania wzorców postaw we wlasnym domu.
2) Ogólnopolska Kampania" Zachowaj
Zespolu Szkół Nr I i Nr 2.
W sklad kampanii
- scenariusze

zaj ęć

Trzeźwy Umysł"

- 10 edycja. Program przeznaczony dla wszystkich uczniów

wchodzą:

profilaktycznych, lekcji wychowawczych i sportowych,

- konkursy dla wszystkich grup wiekowych o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi
nagrodami ufundowanymi przez organ izatora i Miejską Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Makowie.
Program profilaktyczny " Szanuj zdrowie - Ratuj życie" informuj ący o negatywnych skutkach zażywan ia wszelkich
z nauką udzielan ia pierwszej pomocy. Przeznaczony dla klas 4 
6 Szkoty Podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum .
środków zmieniających św i adom ość połączony

Czas trwania programu - 2 godz.
4) Kampania Ogólnopolska pl." Przeciw pijanym kierowcom" skierowana do calego s polec zeń stwa miasta. Materialy
dla kierowców i pasaże rów, świ adków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy oraz gimnazjalistów. Kampania
będzie realizowana we wspólpracy z Powiatową Komendą Policj i, której pracownicy przeprowadzą zajęcia w klasach
Gimnazjum Zespołów Szkó ł.
5) Program "Debata", który b ęd zi e reali zowany w klasach 3 Gim nazjów. Celem programu jest przedstawienie
młodzieży prawdziwych informacji o alkoholu i innych ś rodkach odu rzającyc h , zburzenie wszelkich mitów na ten
temat oraz wypracowanie włas nych sposobów, aby uchronić s i ę od szkód, jakie ponoszą mlodzi ludzie z powodu
picia alkoholu i używania narkotyków.
Czas trwania - 3 godz.
6) Spotkanie z rodzicami, tzw. " Wywiadówka profi laktyczna". Tematyka wedlug potrzeb Szkoly i rodziców.
Omówienie wy ni ków programu " Debata" i " Elementarz - Program 7 Kroków" :
- wyk ład ok. 30- 40 min,
- konsultacje dla rodziców - ok. 2 godz.
7) W klasac h 2 Gimnazjum oraz w klasach 4 Szkoły Podstawowej zostaną przeprowadzone
dotyczące problemu przemocy (przemoc rówieśnicza, cyberprzemoc).

zajęcia

warsztatowe

8) Koncert o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla uczn iów Gimnazjów i Szkół Podstawowych. Twórcy
Pos i adają rekomendacje PA RPA. P rze kazują treści dotyczące przyjaźni , zaufania wartości rodziny. Podczas
spotkania: ś piewają, rozmawiają z ml od z ie żą, odpowiadają na pytania Przestrzegają młodych ludzi przed
negatywnymi skutkami korzystania z alkoho lu i narkotyków .
9) Program pl. " Zakup kontrolowany", w którym zostaje przeprowadzone przez rea lizatorów badanie (tajemniczy
klient), gdzie pelnoletnia osoba, która wyg l ąda bardzo młodo próbuje zakupić alkohol (piwo) w wybranych sklepach
na terenie miasta. Sprawdza, czy przy zakupie zostanie poproszona O pokazan ie dowodu osobistego. Następna osoba
biorąca udzial w programie wchodzi do sk lepu i uj awnia charakter i cel programu. Przeprowadza szkolenie personelu
sklepu i zostawia materiaty informacyjne. Program będzie realizowany 4 raz na naszym terenie.
10) Program dla klas 6 Szkól Podstawowych dotyczący korzystania z alkoholu i innych Środków zmieniających
św i adomość .

11) W klasach 1-3
przemocy".

12)

Współpraca

zos taną

przeprowadzone

zajęcia

pl. " Hi storia pastuszka i jego niesfornych Owieczek -

ze szkolami ponadgimnazjalnymi w temacie profilaktyki
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II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i mlodziezy szkolnej: Programy, warsztaty,
spektakle, jako uzupelnienie programów profilaktycznych (w miarę posiadanych środków) przeznaczone dla dzieci,
mlodzieży, nauczycieli i rodziców. Będą do nich zalączone scenariusze zajęć przeznaczone na lekcje wychowawcze do
realizacji w szkole.
Tematyka spotkań: alkoholizm, narkomania, dopalacze, przemoc domowa i rówieś nicza.
III.

Współpraca

z Miejskim

I) kierowanie osób, które
Alkoholowych,
2) wspólpraca

zw iązana

Ośrodkiem

mają

Pomocy Spolecznej:

problem z

nadużywan i em

alkoholu do Miejskiej Komisji ds.

z przeprowadzen iem interwencj i w zagrożonych

Rozw iązywania

Problemów

środowiskach,

3) współpraca w ramach ZespoI u Interdyscyp linarnego i Grup Roboczych (zebrania,
zadania).

obsługa

administracyjna oraz inne

IV. Wspólpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku PomocySpolecznej:
I) sporządzanie diagnozy dotyczącej rodziny każdego dziecka uczęszczającego do Świet li cy,
2) realizowanie programów socjoterapeutycznych z d zieć mi w Świetlicy ,
3) tworzenie indywidualnych programów dla poszczególnyc h grup wiekowych dzieci,
4) zakupy produktów spoży wczych i przemysiowych dla dzieci prze bywających w Świetlicy,
) uzupelnianie wyposażenia pomi eszczeń Świetlicy,
6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
7) organizowanie

zajęć

rekreacyjnych i wycieczek w ramach

spędzania

wolnego czasu (wakacje, ferie zimowe),

8) utrzymanie Świetlicy (woda, ścieki, gaz, prąd),
9) udzial pedagoga pracującego w Św ietlicy w pracach Grup Roboczych,
10) szkolenia pedagoga zatrudnionego w Świetlicy.
V. Wspólpraca z pedagogami szkolnymi:
I) opracowywanie dzialall i programów profilaktycznych dla uczniów,
2)

współpraca

z rodzicam i,

3) szkolenia dla pedagogów i nauczycieli,
4) wspólpraca w ramach ZespoI u Interdyscyp linarnego.
VI.

Współpraca

I) realizacja

z Sekcja Poradnictwa Specja listycznego i Interwencji Kryzysowej:

zadań

zleconych: profilaktyka szkol na, spotkani a z rodzicami,

pomoc w interwencjach

dotyczących

przemocy (oferta dla osób uwiklanych w przemoc),

3) praca terapeutyczna z osobami uzależnionymi (zglaszającymi
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
4)
5)

się

lub kierowanymi na leczenie przez

współpraca

w ramach Zespolu Interdyscyplinarnego w grupach roboczych,

współpraca

w realizacji "Strategii

Rozw iązywa nia

Miejską Komisję

Problemów Spolecznych w Powiecie Makowskim na lata 2011 

2018".
VII. Miejska Komisja ds.

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta:

I) organizowanie posied zeń Komisji w związku z kierowaniem osób uzależn i onych od alkoholu na leczenie
w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rodziny, MOPS, Komendy Powiatowej Policji,
2) spotkania konsultacyj ne w ce lu: ustalen ia sposobu
Sądu Rodzinnego,

postępowania

wobec osoby wzywanej, Kierowanie wniosków do

3) podejmowanie interwencji w sytuacjach kry zysowych i przeciwdzialanie przemocy domowej,
4) kontrole w Punktach sprzedaży napojów alkoho lowych pod
i przeciwdzialaniu alkoholizmowi,

kątem

przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwośc i

5) wspólpraca z Sekcją Poradnictwa Specjali stycznego i Interwencji Kry zysowej , MOPS i Komendą Powiatową Policji
i innymi placówkami w Makowie Mazowieckim,
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6) konstruowani e i omawian ie propozycji do programów profilaktycznych,
7) szkolenia czlonków komisj i,
8) delegacje,
9) praca w Zespole Interdyscy plinarnym i grupach roboczych.
Czlonkom Miejskiej Kom isj i p rzysługuj e wynagrodzenie w wysokośc i 120,00 zł brutto !słownie: sto
zlotyc h! za ud zi ał w pos iedzeniach Komisj i, a także wynagrod zeni e za wykonanie na jej rzecz
okreś lo nych zadań (zb ieranie danych na potrzeby Komisji , realizowanie programów profilaktycznych,
sporządzanie diagnozy).
dwad zi eśc i a

VIII. Współpraca z

Komendą Powiatową

Policji:

I) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają s ię interwencje
Miejskiej Komisj i ds. Ro zw iązywan i a Problemów Alkoholowych,
2) pomoc w dowożeniu osób
od alkoholu,

uza l eżni onyc h

występ uj e

3) interwencje w rodzinac h, w których
przemocy,
4)

udzi ał

5)

współpraca

.

w pracach Miejskiej Komisj i ds.

Szkołenie

w ramach

Zespo ł u

do wyznaczonych przez

dotyczące

Sąd biegłych

problemu alkoholowego do

w celu ustalenia stopnia

uzależnieni a

problem alkoholowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących

Rozwi ązywani a

Problemów Alko holowych,

Interdyscyp li na rnego i grup roboczych .

Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki

Uzależnień:

I) opiaty za szkolenia,
2) delegacje.
X. Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki

Uzałeżnień

i Przeciwdziała nia Przemocy w Rodzinie:

I) udzielanie pomocy i wsparcia osobom zgł aszaj ący m

s ię

do punktu,

2) zakup materi ałów ed ukacyj nych i wyposaże ni a,
3) pomoc w kierowaniu na konsultacje do
substancji zmieniających św iadomo ść,

Ośrodków

Terapeutycznych dla osób

uza l eżni onyc h

od alkoholu i innych

4) rozpoznawanie przemocy domowej i pomoc rodzinie - Zespó ł Interdyscyplinarny,

Xl.

WspÓłpraca

z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

I) organizowanie programów i korzystan ie z Sali Widowi skowej przy realizacj i spektakli i koncertów o charakterze
edukacyjno - profilaktycznym dla dzieci i mł odz i eży,
2) wspólpraca worgan izowaniu
letnich.

zajęć

i konkursów profilaktycznych dla dzieci wokresie ferii zimowych i wakacji

XII. Dofinansowanie działań mających na ceł u promowanie sportu, jako formy alternatywnej służącej
zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży, aby uchronić ich przed wchodzeniem w niebezpieczne
zachowania i korzystanie ze środł,ów zmieniających świadomość:
l ) dofinansowywanie budowy ob iektów sportowych (budowa
mieszkaóców miasta),
2) dofinansowanie obozów,

zgrupowań

sportowych, na których

s iłow ni

zewnętrznej,

będą realizowane zajęcia

która

będzie

dostępna

dla

profilaktyczne.

XIII. Współpraca ze szkołami i stowarzyszeniami:
l) dofinansowywanie zaj ęć pozaszkolnych przeznaczonych dla
elementy profil aktyki uza l eżnień,

młodzieży

szkolnej, podczas których

są

realizowane

2) dofinansowywanie zaj ęć pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla młodzi eży szkolnej,
3) dofinansowanie zaj ęć (warsztatów) dla dzieci i młodzieży szkolnej
a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.
XIV. Zakup

materiałów

rozwijającej

swoje talenty i zainteresowania,

informacyjno - edukacyjnych:

I) prenumerata czasopism,
2) broszury, plakaty i ulotki,
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3) broszury, plakaty i ulotki,
4) zakup alkoholi.

XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na

terapię zamkniętą.

XVI. Dofinansowywanie szko leń czlonków Zespolu Interdyscyplinarnego oraz programów korekcyjnych dla osób
stosujących przemoc domową.
Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego w 20 14 r. wyniesie 228.000,00
osiem tysięcy złotych) .

zł (s łown i e: dwieście

dwadzieścia

W trakcie realizacj i programu niektóre jego elementy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych .
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UZASADNIENI E
DO

UC HWAŁY

NR IW1lI2014

RADY MIEJS KI EJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 20 14 r.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

Zgodni e z art. 4 1 ust. I, 2 i 5 ustawy z dnia 26

paźdz i ernika

1982 r. o wychowaniu w

trzeźwośc i

i p rzec iwdz i ała niu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 20 12 r. poz. 1356 z

własnych

miasta

n a l eży

prowadzenie

dz i ałań

zwi ąza nych

z

pro filakty ką

późn o

i

zm.) do

zadań

rozw iązywani em

problemów alkoholowych.
Zadania te o bej muj ą między innymi :
I. Zwięk sza nie dostę pnośc i pomocy terapeutycznej i rehab ilitacyjnej dla osó b uza l eżnionych od
alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuj ą problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczegó ln ośc i ochrony przed przemo cą w rodzinie.
3. Prowadzenie profil aktycznej dz i a la lnośc i informacyj nej i edukacyjnej, w szczegó lności dla
dzieci i mło dzi eży w zakresie rozw i ązywania problemów alkoholowych i przec i wdziała nia
alkoholizmowi.
4. Wspomaganie dz i ała lnośc i instytucji, stowa rzysze ń i osób fi zycznych, służącej rozwiązywa niu
problemów alkoholowych.
5. Podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okreś l onych wart. 13 i 15
ustawy oraz występowa ni e przed Sądem w charakterze os karżyc i e la publicznego.
Realizacja zada ń , o których mowa jest prowadzona w postac i Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwi ązywa ni a Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Rad ę Mi ejs ką.
W zwi ązk u z powyższy m przyjęcie uch wały jest zasad ne.
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UCHWALA NR 11111212014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM

Załącznik Nr .........~........... _
do Protokołu Nr ......!.(L ...._

z dnia

.3.o..At...Zd.(r ....

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn ia 8 marca 1990 r. o
594 z późn o zm.), art. 10 ust. l . 2, 3 i 4 ustawy z dni a 29 lipca 2005 r. o
poz. 124 ze zm.) uchwala s i ę, co n astę puje :

§ 1. Uchwala
stanowiącym

s ię

Miej s ki Prog ram
załącznik do uchwały.

Przec iwd z iałania

samorząd zi e

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
narkomanii (Dz. U. z 201 2 r.

przec i w d ziałaniu

Narkomanii w Makow ie Mazowieckim na 201 5 rok w brzmieniu

§ 2. Wy konanie uchwaly powierza się Burmistrzow i Miasta.

§ 3.

Uch wał a

wchod zi w

życ i e

z dn ie m I styczni a 20 15 roku.

Jerzy
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Zalącznik

do Uchwal y Nr 111112/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
Miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii w Makowic Mazowieckim na 2015 rok

Program obejmuje szerok i zakres zagadnień i propozycji o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym
przeznaczonych dla różnych grup mies zkańców miasta oraz placówek znajdujących się na jego terenie.
Za podstawę do jego konstrukcji pos łuży la ustawa o przeciwdzialaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. Program
jest kontynuacją wieloletnich d zialań reali zowanych w Makowie Mazowieckim .
Celem programu jest:
I) konstruowanie dzialań
zapobieganie nowym,
2)

mających

na celu zmniejszenie rozmiarów problemu narkomani, które

zwiększenie umiejętności i zasobów niezbę dnych do coraz lepszego rad zenia sobie z
(korzystanie przez mlodzież ze środków zmieniających św i adomo ść, agresja),

propagowanie

wśród

mieszka.\ców miasta idei

4) prowadzenie profilaktyki i edukacja dzieci i

wolności

mlodzieży,

od
a

już występują

i stni ejącymi

oraz

problemami

uzależnie.] ,

także

doroslych mieszka"ców miasta w zakresie

uzależnień,

5) spowodowanie poprawy stanu zdrowia u osób poddawanych leczen iu i rehabilitacji.
Warunkami koniecznymi do
I) dążenie do nie
2)

dążenie

zażywa ni a

osiąg>!nia

tych celów

są:

narkotyków,

do zmian w zachowaniach i postawach obywateli i instytucji w sytuacjach

związanych

z narkotykami,

3) budowanie skutecznych form kontroli prawnej i spolecznej nad szkodliwymi formami
używających narkotyki,
4)

zwiększanie skuteczności

i dostępności terapii i metod

rozwiązywania

postępowania

osób

problemów narkomanii .

Realizatorzy Programu:
Realizatorem Programu będ zi e Burmi strz Miasta Maków Mazowiecki za
oświaty, zdrowia i spraw spolecznych.
Program
l) Miejski

będzie

Ośrodek

pośrednictwem

stanowiska ds.

realizowany we wspólpracy z podmiotami, takimi jak:

Pomocy

Społecznej,

Sekcja Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w PCPR,
3) Miejska Komisja ds.

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta,

4) Komenda Powiatowa Policji,
5) Starostwo Powiatowe,
6) Miejskie Placówki

Oświatowe,

7) Miejski Dom Kultury,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rod zini e,
9) Grupy samopomocowe AA

10) Inne.
Formy i metody realizacji Programu

I. Programy profilaktyczno - edukacyjne dotyczące problemu korzystania z narkotyków, które
w Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 w Makowic Mazowieckim.

będą

realizowane

I) Program profilaktyczny " ELEMENTARZ, - czyli program 7 kroków". Program przeznaczony dla klas I Gimnazjum
Zespołu Szkól Nr I i Nr 2. Jest to program długofalowy s kladaj ący s i ę z 8 spotkań z mlodzieżą i 3 spotka"
z rodzicami. Przekazuje informacje o prawdziwym dzialaniu ś rodków zm i eniających świadomość. Mówi
o wartościach, którymi czlowiek powinien kierować się w życiu (przyjaźń , miłość , zaufanie), a także o wyborach,
Id: l 03C375B· 060J -443F· B69F-6F46CC5C97A3. Podpisany
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z którymi muszą się zmi e rzyć mlodzi ludzie. Spotkania z rod zicami d otyczą uważnego sluchania dzieci , wspierania
ich, stawiania jasnych granic i modelowan ia wzorców postaw we własnym domu.
Trzeźwy Umysł"

2) Kampania pl.: "Zachowaj
Nr2:

-

łO

edycja skierowana do wszystkich uczniów

- scenariusze zajęć profilaktycznych, lekcji wychowawczych oraz

zaj ęć

Zespołu Szkół

Nr l i

sportowych,

- konkursy dla dzieci i ml odzieży o charakterze literackim, plastycznym i sportowym z atrakcyjnymi nagrodami
ufundowanymi przez organizatora i Mi ej s ką Komi sję ds. Rozw i ązywania Probłemów Alkoholowych
w Makowie.
3) Kampania ogólnopolska " Przeciw pijany m kierowcom" skierowana do s polec zeństwa miasta. Materiały dla
kierowców i pasaże rów, ś wiadków jazdy po alkoho lu, uczniów szkół nauki jazdy oraz gim nazjalistów. Kampania
będzie realizowana we wspólpracy z Kom endą Powiatową Policji , której pracownicy przeprowadzą zajęcia w klasach
Gimnazjum Zespolów Szkół.
4) Program pl. " Mag ia czy oszustwo" przeznaczony dla uczn iów klas podstawowych mówi, od czego można się
uzależni ć (alkohol, narkotyki , napoje energetyzujące ...) i jak to uzależn ie n ie wplywa na życ i e. Uczy także rozwijania
umiej ętnośc i asertyw nyc h i nabywania sposobów ochrony przed uzależn i en i em, a także promuj e zdrowy styl życia.
5) Warsztaty przeznaczone dla klas 6 Szkoł y Podstawowej
młodzież z narkotyków i dopalaczy .
6) Program "Debata" -

będzie

mówiąc e

o negatywnych konsekwencjach korzystan ia przez

realizowany w klasach 3 Gimnazjum.

Celem programu j est przedstawienie mlodzieży prawdy ośrodkach zmieniających św i adomość m. in.
o ś rodkach odurzających i narkotykach, a także zburzenie mitów na ich temat oraz wypracowanie włas nych
sposobów, aby uchronić s ię od szkód, jakie ponoszą młodzi ludzie z powodu ich używania .
Czas trwania - 3 godz. (li stopad -

grud zień).

Spotkanie edukacyjne dla rod ziców, czyli tzw. wywiadówki profilaktyczne (tematyka
narkomanii). Omówienie wyników programu" Debata".

dotycząca

problemu

Czas trwania:
- wyklad - ok. 30 - 40 min.
- konsultacje dła rodziców - ok. 2 godz.
7) Spotkanie z rodzicami uczniów Zespolu Szkól Nr l i Nr 2 o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym:
-

umi ej ęt ność

dobrego dialogu,

- wspieran ie dzieci w ich rozwoju i edukacj i.
8) Koncert o charakterze profilaktycznym przeznaczony dla ucznlOw Gimnazjów. Twórcy pos iadają rekomendacje
PARPA. Prze kazują treśc i dotyczące przyjaźni , zaufania, wartośc i rodziny. Podczas spotkania: śp iewaj ą, rozm aw iaj ą
z młodzieżą, odpowiadają na ich pytania. Przestrzegają młodych lud zi przed negatywnymi skutkami korzystania
z alkoholu i narkotyków.
9) Szkolenie dla nauczycie li i pedagogów
narkotyków i dopalaczy.

dotyczące

zmiany zachowania dzieci i

10) Wspólpraca ze szkolam i ponadgimnazjalnymi w temacie profilaktyki

młodzieży będących

pod

wpływem

uzależnień.

II. Programy i spektakle profilaktyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży szkolnej:
Programy, warsztaty, spektakle i koncerty (uzupelniające - w mi arę posiadanych ś rodków) przeznaczone dla
dzieci, młodzieży , nauczycieli i rod ziców. Będą do nich zalączone scenariusze zaj ęć przeznaczone na lekcje
wychowawcze do realizacji w szkole.
Tematyka

III.

Współpraca

spotkań:

alkoho li zm, narkomani a, dopalacze, przemoc domowa i rówieśn icza.

z Miejskim

I) kierowanie osób, które
Alkoholowych,
2) współpraca

dotycząca

Ośrodkiem

maj ą

Pomocy

pro blem z

Spo ł ecznej:

uży wkami

interwencji w zagrozonych

do Miejskiej Komisji ds.

Rozwiązywania

Problemów

środowi skac h,

3) współpraca w ramach Zespolu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
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IV. Współpraca ze Świetlicą Socjoterapeutyczną przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
I) sporządza ni e diagnozy dotyczącej rodziny ka żdego dziecka uczęszczaj ącego do Ś wietlicy ,
2) sprowadzanie i konstruowanie programów do reali zacji z dziećmi w Św i e tli cy,
3) tworzenie

odrębnych

indywidualnych programów dla poszczególnych grup wiekowych dzieci,

4) zakupy produktów spoży wczych i przemysiowyc h dla dzieci prze bywaj ących w Świetlicy,
5) uzupełni an ie wyposaże nia pomieszczeń Świ etli cy ,
6) zakupienie pomocy dydaktycznych, wyrobów papierniczych i gier planszowych,
7) organizowan ie

zaj ęć

rekreacyjnych w ramac h s pędza nia wolnego czas u (wakacje, ferie zimowe),

8) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci,
9) utrzy manie Świ etlicy,
10) udzi ał pedagoga prac ującego w Św ietlicy w pracach Grup Roboczych,
II) szkolenie pedagoga zatrudnionego w Świet li cy.
V.

Współpraca

z pedagogami

I) opracowywanie
2)

współpraca

działań

szkołnymi:

i programów profilaktycznych dla uczniów,

z rodzicami,

3) szkolenia dl a pedagogów i nauczycieli ,
4)
VI.

współpraca

w ramach

Współpraca

Zespo łu

Interdyscypli narnego i Grup Roboczych.

z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej:

I) realizacja zadań zleconych: profilaktyka szkolna, spotkania z rodzicami,
2) pomoc w interwencjach

dotyczących

3) praca terapeutyczna z osobami
4)

współpraca

przemocy,

uzależnionymi

w realizacji " Strategii

od narkotyków

Rozwiązy wania

( zgłaszający mi s ię

lub kierowanymi na leczenie).

Problemów Spolecznych w Powiecie Makowskim na lata 20 II 

2018".
VII. Miejska Komisja ds.

Rozwiązywania

Problemów

Ałkohołowych

przy Burmistrzu Miasta:

I) organizowanie pos i ed ze ń Komisji w zw i ązku z kierowaniem osób uzal eżni onych od Środków zmi eniających
świadom ość na leczenie w placówkach lecznictwa odwykowego na wniosek rod ziny, MOPS, Komendy Powiatowej
Policji,
2) spotkania konsultacyjne w celu: ustaleni a sposobu postępowani a wobec osoby wzywanej kierowanie wniosków do
Sądu Rodzinnego, omawianie propozycji programów profilaktycznych,
3) podejmowani e interwencji w sytuacjach kry zysowych i przeciwdziałani e przemocy domowej,
4) współpraca z Sekcją Poradnictwa Specjalistycznego i łnterwencj i Kryzysowej, MOPS i Kom endą Powiatową Policji
i innymi placówkam i w Makowie Mazowieckim,
5) szkolenia członków Komi sji w zakresie
VIII.

Współpraca

z

rozw i ązywania

problemów alkoholowych i przec iwdziałaniu narkomanii.

Komendą Powiatową Połicji:

I) Policja kieruje wnioski wobec osób, u których powtarzają s ię interwe ncje
Miejskiej Komisj i ds. Rozwiazywania Prob lemów Alkoholowych,

dotyczące

2) pomoc w dowożeniu osób uzależnionyc h do wyznaczonych przez
od alkoholu i innych substancji chemicznych.

w celu ustalenia stopnia

3) interwencje w rodzinach, w których
przemocy,
4)

udział

występuje

w pracach Miejskiej Komisji ds.

Sąd biegłych

problemu narkomanii do
uza leżnienia

problem narkotykowy, w sytuacjach konfliktowych i dotyczących

Rozw i ązy wa n ia

Problemów Alkoholowych,

5) współpraca w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
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IX. Szkolenie Miejskiego Koordynatora ds. Profilaktyki

Uzależnień:

I) opłaty za szkolenia,
2) delegacje.
X. Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki
I) udzielanie pomocy i wsparcia osobom
2) zakup

materiałów

Uzależnień

i Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie:

zgłaszającym s i ę

do punktu,

edukacyjnych i wyposażenia,

3) pomoc w kierowani u na konsultacje do
i narkotyków oraz do Ośrodków MONAR,

Ośrodków

uzależnionych

Terapeutycznych dla osób

od alkoholu

4) pomoc w przypadkach przemocy domowej - Zespól Interdyscypli narny.
XI.

Współpraca

z Miejskim Domem Kultury w Makowie Mazowieckim:

I) organizowani e programów i korzystanie z Sali Widowiskowej przy realizacji spektakli o charakterze edukacyjno 
profilaktycznym dla dzieci i mlodzieży ,
2) współpraca w organi zowaniu

zajęć

i konkursów profi laktycznych dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

XII. Dofinansowanie działań mających na celu promowanie sportu, jako formy alternatywnej służącej
zagospoda rowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży, aby uchronić ich przed wchodzeniem w niebezpieczne
zachowania i korzystanie ze środków zmieniających świadomość:
I) dofinansowanie budowy i remontu obiektów sportowych:
- budowa silowni

zewnętrznej ,

która

będ zie ogólnodostępna

2) dofinansowanie obozów, zgrupowali sportowych, na których
XIII.

Współpraca

dla mieszkańców miasta

będą

realizowane

zajęc ia

profilaktyczne.

ze szkołami i stowarzyszeniami:

1) dofinansowywani e zaj ęć pozaszkolnych przeznaczonych dla
elementy profilaktyki uzależnień,
2) dofinansowywanie

zaj ęć

mlodzieży

szkol nej , podczas których

są

realizowane

pozaszkolnych o charakterze sportowym przeznaczonych dla mlodzieży szkolnej.

3) dofinansowanie zaj ęć (warsztatów) dla dzieci i mlodzieży szkolnej
a pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych.

rozwij ającej

swoje talenty i zainteresowania,

XIV. Zakup materialów informacyjno - edukacyj nych:
I) prenumerata czasopism,
2) zakup

ks iążek,

broszury, plakaty i ulotki.
XV. Zwrot kosztów przejazdu, osób bezrobotnych, na
XVI. Dofinansowywanie szkoleń członków
stosujących przemoc w rodzinie.

Zespołu

terapię zamkniętą.

Interdyscyplinarnego oraz programów korekcyjnych dla osób

Koszt realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2015 wyniesie:
22.000,0 zl (slownie: dwadzieśc i a dwa ty s i ące zlotych).
W trakcie realizacji programu niektóre jego elementy
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UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR 111/12/2014

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2014
W

L

sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii w Makowic Mazowieckim na 2015 rok

Zgodnie z art. 10 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o
124 ze zm.) przeciwdzialanie narkomanii

l.

Zwiększenie dostępności

należy

do

zadań własnych

przeciwdziałaniu

narkomanii (Dz. U. z 2012

L,

poz.

miasta i obejmuje:

i pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób

uzależnionych

i osób

zagrożonych

uza leżnieniem.

2. Udzielanie rodzinom, w których

występlUą

3. Prowadzenie profilaktycznej

dz ia lalności

rozwiązy wania

4. Wspomaganie

problemy narkomanii , pomocy psychospolecznej i prawnej.
informacyjnej, edukacyjnej

oraz szkoleniowej

w zakresie

problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży,
działań

instytucji, organi zacji

pozarządowych

i osób fizycznych,

służących rozwi ązywaniu

problemów narkomanii .
W celu realizacji

powyższych zadań

Rada Miejska uchwala Program

Przeciwdzi ałania

Narkomanii.
W związku z powyższym

przyjęcie

w/w uchwały przez Radę
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UCHWALA NR 111/13/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWrE MAZOWIECKIM

z dnia ..~.(2 ...{t2a..f...~

z dnia 30 grudn ia 2014 r.
w sprawie powierzenia

uprawni eń

Burmistrzowi Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 13 r., poz.
594 z późn . zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 20 11 r.,
Nr 45 , poz. 236), uchwala s ię, co następuje:

§ l. 1. Powierza s i ę Burm istrzowi Mi asta upoważni e nie do stanowienia o wysokości cen i opiat albo O sposobie
ustalania cen i opiat za uslug i ko munalne o charakterze użytecznośc i publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń użyteczn ośc i publicznej Miasta Maków Mazowiecki na podstawie art. 4 ust. l pkt 2 ustawy z dnia
20 grudn ia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 20 I l r., Nr 45, poz. 236).
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. I, nie dotyczy sytuacji , w których przepisy szczególne
sposób stanowienia o wy sokośc i cen i opiat albo o sposobie ustalania cen i opiat za us ługi komunalne.

regulują

§ 2. Traci moc uchwala nr XI? I/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2007 r.
w sprawie powierzeni a Burmistrzowi Miasta Makowa Mazowieckiego uprawni eń do ustalania cen i opiat za
korzystanie ze s przę tu plywającego.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza s i ę Bunnistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwala wchodzi w życ ie z dniem

podj ęcia.

Przewodniczący Rady
...-_ _~Miejskiej
_/:3--
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UZASADNIENIE
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UCHWAŁY

NR JII/13/2014

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 20 J 4 r.
w sprawie powierzenia

uprawnień

Burmistrzowi Miasta

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim postanawia scedować na organ wykonawczy,
swoje ustawowe kompetencje w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki.
Przyjęcie

takiego

rozwiązania

zgodne jest z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o

gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236). Nadto

upoważnienie

przekazane

organowi wykonawczemu jst - Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki,

wpłynie

zarządzanie

decyzji operacyjnych.

mieniem komunalnym w zakresie podejmowania

Proponowaną uchwałą

uchyla

bieżących

się jednocześnie uchwałę

Makowie Mazowieckim z dnia 15 czerwca 2007 r., która
Mazowieckiego uprawnienia do ustalania cen i

nr X/71/2007 Rady Miejskiej w

powierzała

opłat

na sprawniejsze

Burmistrzowi Miasta Makowa

za korzystanie jedynie ze

sprzętu

pływającego .
wysokości

Nowa uchwała rozszerza uprawnienia Burmistrza w zakresie stanowienia o
cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za wszystkie usługi komunalne o
użyteczności

charakterze
użyteczności

szczególne
opłat

za

publicznej oraz za korzystanie z wszystkich obiektów i

publicznej Miasta Maków Mazowiecki, z

regulują

usługi

sposób stanowienia o

wysokości

wyłączeniem

cen i

opłat

urządzeń

sytuacji, w których przepisy

albo o sposobie ustalania cen i

komunalne.

POdjęcie uchwały

jest w

pełni
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UCHWALA NR 111/1412014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

1

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie desygnowania radnych do

Zespołu

do Spraw Mieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późno zm.) oraz § 15 ust. 4 uchwaly nr XXXVII/230/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Maków Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 125, poz. 3692), uchwala się, co następuje :

§ 1. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim desygnuje do
radnych:

Zespołu

do Spraw Mieszkaniowych

następujących

J) Jaroszewski Marek,
2) Leś niak

Sławomir

Maciej,

3) Mróz Jan.

§ 2. Wykonan ie
§ 3.

Uchwała

uchwały

wchodzi w

powierza
życie

się

Burmistrzowi Miasta.

z dniem

podjęcia.

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

./?.~
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UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR 111114/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 20 14 r.

w sprawie desygnowania radnych do Zespolu do Spraw Mieszkaniowych

Do
są

o

zadań własnych

gminy

należy

zaspokajanie zbiorowych potrzeb

mieszkańców.

Jednym z nich

sprawy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Fakt ten uregulowany jest m.in. w ustawie

samorządzie

gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 7) oraz w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywi lnego (art. 4 ust. 1 mówi: "Tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
ochronie praw lokatorów
wchodzących
załatwiania

skład

w

nakłada

samorządowej należy

na

radę

konieczność

gminy

gminy"). Nadto ustawa o

uchwalenia zasad wynajmowania lokali
określać

tryb rozpatrywania i

wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz
społe cznej

wynajmowania lokali

wchodzących

w

skład

społecznej

kontrola kwalifikowania osób , z którymi

będą

Zespół

r.

przyjęła uchwałę

ustawowy zapis Rada

Nr XXXVII/230/2009 w sprawie

mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki. Akt ten

rozstrzyga m.in . o sposobie prowadzenia
socjalnych , sprawowana jest przez

Wykonując

(art. 21 ust. 3 pkt 5).

iejska w Makowie Mazowieckim 30 czerwca 2009

w

zadań własnych

mieszkaniowego zasobu gminy, które powinny

posób poddania tych spraw kontroli

na l eży

do

kontroli. Zatem, w Makowie Mazowieckim,

społeczna

zawierane umowy najmu na czas nieoznaczony i lokali

do Spraw Mieszkaniowych (§ 15

uchwały) .

Do

zadań Zespołu

szczególności :

- opiniowanie wniosków osób

ubiegających się

o

wynajęcie

lokalu pod

względem

sytuacji mieszkaniowej.

rodzinnej, zdrowotnej ;
- współudział przy sporządzaniu listy rocznej osób zakwalifikowanych do otrzymania lokalu oraz
rozpatrywanie

zastrzeżeń

wniesionych do projektu

tejże

listy;

- opiniowanie wniosków o zamianę lokali mieszkalnych (zamiana z wynajmującym).
Zgodnie z ust. 4 § 15 powyższej uchwały w skład Zespołu wchodzi 6 osób, w tym 3 radnych Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim desygnowanych przez
Rada Miejska VI kadencji 15 grudnia 2010

r.

Radę Miejską.

uchwałą

nr 111/16/2010

desygnowała

o pracy w Zespole do Spraw Mieszkaniowych. W dniu 21 listopada 2014 r.

upłynęła

trzech radnych

VI kadencja Rady

Miejskiej w Makowie Mazowieckim a tym samym wygasły mandaty radnych. Ukonstytuowanie się nowej
rady (VII kadencji)

nastąpiło

28 listopada 2014 r.

Zachodzi , zatem potrzeba desygnowania przedstawicieli - Radnych Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim do

Zespołu

do Spraw Mieszkaniowych.

Praca w Zespole ma charakter pracy
finansowych dla
Wobec

budżetu

społecznej. Przyjęcie uchwały

nie

pociąga

za

sobą

skutków

miasta.

powyższego podjęcie uchwały

jest w

pełni

uzasadn ione.
Przewodniczący

Komisji Polityki Regionalnej

.~c-- J,~

h:;e~ Jaroszewski
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UCHWALA NR IIIJ .15/2014

.J:'Q./e..z.r2(4..~

RADY MIEJSKJEJ W MAKOWIE MAZOWIECKJM
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia

Związku

Gmin Ziemi Makowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 L o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 20 13 r., poz. 594 z późn o zm.) oraz § 17 ust. 4 Statutu Związku Gmin Ziemi Makowskiej (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego z 2009 L, Nr 154, poz. 460 I), uchwala si ę, co następuj e:

§ l. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim wyznacza do Zgromadze nia
dodatkowego przedstawiciela w osobie: Pana Waldemara Zabielskiego.

Zw i ązku

Gmin Ziemi Makowskiej

§ 2. Wykonanie uchwal y powierza s i ę Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwala wchodzi w życ ie z dniem

podjęcia.

Przewodniczący

-----
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UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR 1111' .15/2014

RADY MIEJSKJEJ W MAKOWIE MAZOWIECKJM
z dnia 30 grudnia 2014

r,

w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia
Ustawa o
tworzenie

samorządzie

związków

gminnym daje

międzygminnych ,

utworzyło Związek

makowskiego

- opracowywanie

i realizacja

możliwość

Związku

wykonywania

Gmin Ziemi Makowskiej

zadań własnych

gminy poprzez

Miasto Maków Mazowiecki wspólnie z gminami z powiatu

Gmin Ziemi Makowskiej, Zadaniem
programów

zagospodarowania

związku

jest:

terenów

o walorach

przyrodniczo

krajobrazowych i turystycznych ;
- opracowywanie ofert dla inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych

dotyczących możliwości

i

warunków uprawiania turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz ich promocja;
przedstawiających

- opracowywanie folderów i wydawnictw
chodzących

-

w

walory przyrodnicze i turystyczne gmin

skład związku;

nawiązywanie współpracy

Zgodnie z

i wymiany

ustawą

samorządzie

o

został

publiczne, dla realizacji których
Podstawą działalności Związku

przez rady gmin (uczestników

doświadczeń

z innymi

związkami

o podobnych zadaniach,

gminnym ZGZM posiada

utworzony wykonuje w imieniu

poza ogólnie

związku),

W

obowiązującymi

myśl

osobowość
własnym

prawną

i na

własny

a zadania
rachunek,

przepisami prawa jest jego Statut,

Statutu organami

przyjęty

Związku są:

- Zgromadzenie Związku będące organem stanowiąco-kontrolnym;
-

Zarząd Związku będący

W

skład

samorządzie

statut

organem wykonawczym,

Zgromadzenia z mocy prawa

wchodzą

wójtowie i burmistrzowie (art, 70 ust 1 ustawy o

gminnym), Nadto art, 70 ust 3 ustawy, o której mowa w zdaniu poprzednim , pozwala aby

związku przyznawał

poszczególnym gminom

więcej niż

jeden

głos

w zgromadzeniu (w takim

przypadku dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy),
Statut Związku Gmin Ziemi Makowskiej przyznaje każdej gminie prawo do dwóch głosów na
Ponieważ

Zgromadzeniu ,

burmistrz wchodzi w

skład

Zgromadzenia z mocy prawa, dodatkowego

rzedstawiciela wybiera Rada Miejska w Makowie Mazowieckim,
W dniu 21 listopada 2014 r,

upłynęła

równoważne

kadencji Zgromadzenia

zakończeniem

z

VI kadencja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim co jest
Związku

Gmin Ziemi Makowskiej (§ 18 ust 1

Statutu - "Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin,"),
Zachodzi

zatem

potrzeba

dodatkowego przedstawiciela na
Członkowie
wykonują

wyznaczenia

nową kadencję

zgromadzenia

Wobec

budżetu

Radę

Zgromadzenia

obowiązków,

Przyjęcie

MiejSką

Związku

nie otrzymują dodatkowego

w ramach podstawowych

finansowych dla

przez

jest w

pełni

Makowie

uchwały

Mazowieckim

Gmin Ziemi Makowskiej,

wynagrodzenia

miasta, poza zwrotem ewentualnych kosztów

powyższego podjęcie uchwały

w

nie

a swoje czynności

pociąga

za

sobą

skutków

podróży służbowej,

uzasadnione,

przewodnic:ląCY omisji Polityki R;gionalnej

la POJ Zfo-~
Marek Jaroszewski
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UCHWALA NR III! 16/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

.~.df.2.Q.1.1/j L. ,

z dni a 30 grudnia 2014 r.
w spruwie udzielenia bonifikaty od ceny

nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust., 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzi e gminnym (Dz. U. z 20 13 r., poz.
594 ze zm. ) i art. 68 ust. I pkt 7 i ust. I b ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) uchwa la się , co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % ceny ni eruchom ośc i ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomośc i ami w przy padku sprzedaży na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego Nr 7 o pow. 37,60 m' polożonego w Makowie Mazowieckim przy ul. Przasnyskiej 2 wraz z udziałem
we wspólwłasności części wspólnyc h budynku i u rządzeń , nie s łużących wyłącznie do użytku właścicieli lokali
i oddaniem w uży tkowa n ie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego działkę Nr 888/2 o pow. 418 m' .

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § I udziela się pod warunkiem,
czynszu oraz opIat niezależnych z tytułu najmu lokalu.
§ 3. Wykonanie

uchwały

powierza

si ę

iż

najemca nie zalega z

należnościami

z

tytułu

Burm istrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia.

r--_

Przewodni czący

~~~

erzy
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UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR IlIl16/2014

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny

Wartość nieruchomośc i

nieruchomości

ustalona jest zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce

nieruchomościami

w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny
nieruchomości
miesiącu

oraz zasad i trybu

grudniu 2014 r. wyceny

sporządzania

operatu szacunkowego. Rzeczoznawca

nieruchomośc i będącej

przedmiotem

postępowania

majątkowy dokonał

w

tj. lokalu mieszkalnego

Nr 7 o pow. 37,60 m2 położo nego przy ul. Przasnysk iej 2 na kwotę 70.462, - zł.
Zgodnie z art. 68 ust. l pkt 7 ustawy o gospodarce
bonifikaty przy

sprzedaży

lokalu mieszkalnego za

zgodą

nieruchomościami

rady gminy. Z uwagi na fakt,

oddaniem we

sprzedaży

lokalu mieszkalnego wraz z

współużytkowanie

wieczyste takiego samego

udziałem
udziału

we

iż

się

ieszkaniowego zasobu Miasta na rzecz dotychczasowych najemców proponuje
poziomie 90 % ceny

dopuszczalne jest zastosowanie
od lat

udzielenie

współwłasności części

w gruncie

następuje

niezbędnego

tej że

prywatyzacja
bonifikaty na

wspólnych i urządzeń i

do racjonalnego korzystania

z lokalu mieszkalnego.
Wobec

powyższego wnoszę O podjęcie uchwały

w zaproponowanej formie i treści.

~
.,

i
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UCHWALA NR 111117/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

.2.Qr..!.Z.....:?.f2!..t 1-.

z dn ia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat

Na podstawie a11. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 13 r.
poz. 594 ze zm.) oraz art . 13 ust. I ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 20 14 r., poz. 5 J 8 ze zm.) uchwala s i ę, co następuje:
§ l. Wyraża s i ę zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomośc i na okres 3 lat polożonych
w Makowie Mazowieckim z dotychczasowymi dzierżawcami zgod nie z zalącznikiem do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wyko nan ie

uchwały

powierza s i ę Bunnistrzowi Miasta.

§ 3. Uc hwala wchodzi w życie z dn iem

podjęcia .

Przewodniczący

,-----
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Załącznik

do

Uchwały

Nr 111/17/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia JO grudnia 20 ł4 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

Lp.

Nr działki

,

' hnia

kołejnych

umów

dzierżawy

na okres 3 lat

Położenie

dzia łki w m 2

1.

cz. 895

27,50

przy ul. Rynek

2.

cz. 964/1

39,00

przy ul. I Maja

3.

cz. 788/19

54,60

przy ul. Mickiewicza

4.

cz. 79112

22,00

przy uJ. Mickiewicza

C 5.

cz. 847/1

20,00

przy u\. Buźnicznej

24,00

przy u\. Chabrowej

7.

cz. 363116
cz. 363/17
cz. 647/JJ

76,00

przy u\.

Jaśminowej

8.

cz. 647/1 I

268,00

przy ul.

Jaś minowej

9.

cz. 647/1 I

245,00

przy u\.

Jaśminowej

lO.

cz. 647/1 l

128,00

przy ul.

Jaśminowej

II.

cz.647/11

371,00

przy ul. Jaśminowej

12.

cz. 647/1 l

58,00

przy ul.

Jaśminowej

13.

543/1 O

187,00

przy ul.

Władysława

6.

Id: I4F08FOO-E924-4E96-9914-6D8402623FE7. Podpisany

Broniewskiego

Strona I

I.

UZASADNIENIE
DO

UCHWAŁY

NR 111/17/2014

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grud nia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnycb umów

Wymienione w
dotychczasowych
podj ęcia

stosownej

załączniku

d z i erżawców ,

do

uchwały

a dalsze

dzierżawy

działki

przedłużenie

są

umów

na okres 3 lal

użytkowane
dzierżawy

przez

wymaga

uchwały .

Zgodnie ze znowelizowanym 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.) gdy po umowie

zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
przedmiotem jest ta sama
wydzierżawienie

nieruchomość,

zawierają

organem

kolejne umowy, których

właściwym

do

wyrażenia

zgody na

gruntów jest Rada Miejska.

Id: I4F08FOO-E924-4E96-9914-6D8402623FE7. Podpi sany

Strona I

'.

Załącznik Nr .......1...9......
do

Protokołu

Nr ......11

'X!.,.i .?,..ł.9./..fi y •

z dnia ..
UCHWAŁA

NR III/18/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAIWWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 r .
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014-2019

Na podstawie art. 226, art. 227, ar t. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r. o fin ansach publicznych (Dz. U. z 201 3 r., poz. 885 z p óź n o zm.) Rada Miejska w Makowie
Mazowieckim uchwala, co następuj e:

§ 1.
1.

W uchwale Nr XXXIX/259/20 13 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia
2013 r . w spr awie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata
2014-2019:
l ) za łączn ik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z za łącz ni kiem Nr l do niniejszej uchwały ,
2) załączn ik Nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z za ł ącz nik ie m Nr 2 do niniejszej u chwa ły.

2.

Dołącza s ię objaśnie nia przyjęty ch wartośc i

do Wielolet niej Prognozy Fina nsowej.

§ 2.
Wykonanie

u c hwa ły

powierza

s ię

Burmistrzowi Miasta.
§ 3.

Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia .

s 'e j

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowsk i
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Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik

nr 1 do
nr 111/18/2014
z dnia 2014-12-30

uchwały

z tego:
w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie

dochody z tytułu

Dochody ogółem ~

Dochody bieżące

Lp

1

Formuła

[1 .1]·[1 .2]

udziału

we

wpływach

z podatku
dochodowego od
osób fazycznych

1 ,1

dochody z
udziału

tytułu

wpływach

z podatku
dochodowego od
osób prawnych

1.1.2

1.1.1

\Nykonanie 2011

"

. .,3",11

<.'924'b,09

5961432,00

15190',13

« .. ,~4,oo

L' I~ LOl,""

.,"" "" ,00

LI>

Plan 3 kw. 2013

2.10' n.,o,

U 2b. b2',03

6151351 ,00

Wykonanie 2013

<,"I, <" ,b2

2014

30981294 ,"

LO U"" " ','"
29 164 300.28

,'b au"ou

• >lU. ".,00

184

b

l

O>b.W

podatki i opiaty

3)

Ll.,~

016,~8

z podatku od
nieruchomości

1.1.3

Wykonanie 2012

LO!

z tytułu dotacji i

we

1.1.3.1

z subwencji
ogólnej

środkÓIN

przeznaczonych

1. 1.4

470948,02

111 779,85
l W. b","

4928491 ,03

1491300,00

l 'u auu ,uu

451/138,48

1;a"4,.W

4 bl

b 031 4b9,OO

3830 ,,"U,W

b ul

• L4U UUU.W

oraz środków
przeznaczonych

1.2.2

1 o., bb',O<

6976064,00

044'01>,"

40> 10<.00

1.2.1

m,u,

3 390 601 ,36

~',oo

, •• , 20/.91

ze sprzedaA'
majątku x

na inwestycje

1,2

1.1.5

, ""L

4'b,b9

x

na cele bieu.ce

• <" .8/. 91

6800 327. 00

z tytułu dotacji

Dochody
majątkowe

344 499,99
'"' m

,'L

1327300,00

81b . 04,"

>1 84/,80

.''''',44

••", "',W

, bbO 413 .28

1216 ....ou

bbWb,UU

, lL' l a.ou

mwo.oo

30000,00

IW OOO.OU

I'"

0'2.W

" , . 490,4

2015

<.

Lb 444 UU'.W

b <'0 .....00

b." b>O.UO

4;a0 000,00

• Ub 4b'.00

4<. . . . . .00

2016

"' 041

O~.W

LO UOL O'U. W

b ' , . >bb,W

LL<

4UU.UU

b =0 LOO.W

• 'U4 4UU,W

.,.U,...W

4 ',U .,'.W

"

WU,U'

'U WU,UU

U,~

2017

2' b2' "',W

<•••, >4/.00

b 4.2 300.00

22. ' ••,00

lWI b'2.00

4390488 .w

o,.d 814,00

4.,.OUO.00

30000.00

L' auu,W

O.OC

2018

L"'''IO,W

"'00> UIO .W

b

ILb.UU

44"" "'.00

."44U<.W

4 'UL Obb.UU

'U WU,UU

L>UOU,au

u,~

2019

30 192

30 ,.1 0/0.00

ObOL ' ' '.uu

12>0 >16.00

lO 100.00

OI0U "O.UU

•

5000.U,

U.W

U,~

9/0~OO

~I

U'.OU

<"

".UU

233488.00

'10

~,

.'2,00

-

1) Wzór może bye stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiCZllych (Oz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej .ustawą" , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech
kolejnych lal W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samo~du terytorialnego, a nie tylko podatków i opiat lokalnych.
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-

z tego:

-

w tym:

w tym:

w tym:
w tym:
odsetki i dyskonto
na

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem •

Wydatki bieżące x

z tytułu

poręczeń

..

gwaranCji

,

i

poręczenia

podlegające
wyłączeniu z limitu

o którym mowa w.
art 243 ustawy

Formuła

[2.1)

+

•. ....

•. . 0

z lirrilu
o~sługę
długu

wydatki na

zasadacn obdlOl'\yCłl w
przepisach o dzi~
le<:ZfIiae! , wWfSOkoś<:i w

spłaty

zobowiązań .

_~

odsetki i dyskonto
określone

w art. 243

ust 1 ustawy •

jIoll:iej nie ~i'I

.fi=~Z

o którym

mowa w art 243
ustawy. w tenninie nie
dluZszym nit. 90 dni po
zakończeniu programJ.
projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji z
tych środków (bez
odsetek i dyskonta od
zobowiązań na vMad

odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniu
z limitu spłaty
zobowiązań,

Wydatki majątkowe

o którym

t1"IO'Naw art. 243
tytułu
zobowiązań

ustawy. z

.

na w1<lad
.,.".,

zaciągniętych

krajowy) •
•. 0.0

• . o ••

• • 0. 0 .

o

L. 0.0 . o. •

L. 0.0." o

L.L

[2.2]

?5 "7000 '"
2.,9803080

"O" 00

nno

••7 'Wl 00

n nn

OM

'''70 O" nn

29581 59639

000

one

1905892'

1905892.

000

0.00

5 383 565 59

201 .

32321 80370

2682340040

4163300

0 ,00

0.00

217 600 00

217 600,00

0.00

000

5498403 30

20' 5

28076813,00

25809294,00

41633,00

0 ,00

0,00

300000,00

300 000,00

0,00

0,00

2267519,00

20'6

27563740,00

26067390,00

41633,00

0.00

0,00

300000,00

300000,00

0,00

0,00

1496 350,00

2017

28097347 ,00

26 328 060,00

41633,00

0.00

0,00

250000,00

250000,00

0,00

0,00

1769287,00

20' 8

28635815,00

26591 341 ,00

41633,00

0,00

0 ,00

150000,00

150000,00

0 ,00

0,00

2044474,00

29621370,00

26 857 255,00

41633,00

0,00

x

50000,00

50000,00

0 ,00

0,00

2764115,00

"

20'9

I.,w

•.

•

....

podlegające wyłącZeniu

umodzlelne""

poAIIócznego z--.o opieki
zdr..---.ej

spłaty zobowiązan ,

-p

$pIIol ę plzejęlyd!

zobo\ot'l.u,ń

gwarancje i

"O 001 R4

. , kwo" dla la11

,201:>-00 '

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski
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złego:

Wyszczególnienie

Wynik

budżetu

Lp

,

Fonnula

111-{21

p-
budżetu

<

'"

Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych

deficytu
budżetu •

<,l ,l

<. l

w tym:

w tym:

Wolne środki, o
których mOYfa w
a rt. 217 usl2 pkt
6 ustawy •

na pokrycie

<.L

<. L,l

deficytu
budżetu·

Inne pn:ychody

Kredyty,
emisja
papierów

na pokrycie

wartoSciowydl -

budżetu •

pożyczki,

deficytu

z

na pokrycie

deficytu
budżetu •

<,<,l

<.<

<,' ,l

<.3

niezwiązane

zaci~gnięciem
długu S) .

I ", ".'i.Al' ,•.
U, u ,

u,

o nr

nM

"

•• n,

000

0 00

OOC

, . " nnn nn
,nn oon 00

, '-'n <;(Iq
OQ(

OOC

2016

1 484 150.00

300 000.00

0.00

0 .00

000

O.OC

000

O.OC

300 000,00

O.OC

2017

1 525800,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

300000,00

O,OC

20' 8

1 283 263.00

300 000,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

O.Q(

571 600,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

O,OC

20"

5) W pozycji wykazuje

s ię

w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji

stanowiący Jerzy Dąbrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 20 15.01 .05

za organ

•

na pokrycie

~ , U,

"'u
"'''

w tym:

w tym:

maj~tku , s płaty pożyczek

udzielonych ze

środków

jednostki,
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!

--

zlego:
w tym:

z lego:
Spłaty

Z
RbOU: :Vx

Wyszczególnienie

Lp

5

Fonnuła

[5.1]+ [5.2]

IĄ'ykonanie 2011

1 678924,80

"'Y"""""••u ,.

, "0 ,"",O,

""',". • u"

rat

kapitałowych

kredytów i pożyczek
oraz wykup
papierów
wartościowych •

5. ,

w tym

łączna

kwota
przypadających na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączeń z limitu

na
dany rok kwot
ustawowych

spłaty zobowiązań.

W)1ączełi

o którym mowa w
art. 243 ustawy •

okreS/onych w art J
243 ust 3 ustawy

5.1.1

5.1.1.1

[5.1.l.l} + [5.1 .1.21
+[5.1.1.3]
1 678924,80
0,00
m

,"" , ~

przypadającycłl

na
dany rok kwot
ustawowych
wyłączen innych niż
wyłączen
określonych w art. okreSlone w art ,243
243 ust 3a ustawy
u'lawy

5.1. 1.3

5.1.1.2

Inne rozchody
ze

niezwiązane

spłatą długu

5.2

0,00

0,00

U,O(

u,U<

U,U<

0,0<

u,

u.

u.

U,U<

,n

nn

u ,U

, ",,", n

, <o,,", n,

n n,

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski
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na
dany rok kwot
ustawowych

0,00

. . ,o,~ , U

C·'

kwota

przypadających

u.u<

.o,o,uu,

obligacji przychodowych.

kwota

kwota
przypadających

'

.'

0,00

,n,

n

..

~

Z.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. paz. 1199) oraz kwoty wykupu
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Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

Relacja

--

zrównowa2enia wydalkćw bie1ącydl, o
której mowa w art 242 ustawy

jednostkę samorządu

Wyszczególnienie

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

Kwota długu ~

Różnica między

dochodami

przekształcanych

Lp

6

bieżącymi

a

Róznica między
dochodami
bieUjcymi,
skorygowanymi o
srodki 1'1 a wydatkami

jednostkach
zaliczanych do
sektOl'"a finansów
publicznych

wydatkami

7

B.1

B.2

[1.1]- [2.1]

[U]· [" ' Ii.t~I - Q2.1J-

Formuła

bieżącymi

bież<:jcymi,

pomniejszonymi
o wydatki

S)

Wykonani e 2011

7134 3B7,20

0,00

2873365,05

Wykonanie 2012

5650250,00

0,00

2641386,16

3609553,46

Plan 3 kw. 2013

7639130,00

0,00

1 830968,19

2617851,00

VVykonanie 2013

6529680,00

0,00

3838562,26

5031 370,28

U,OO

2 940

8~::ł, tl8

,30>ou9,00

U,UU

LO~

m ,uu

'=0

2014

6

~9!S

2015

o

'~O"

LU'O

>oou
L

LU "

163,0
,~

000,

', 00

'~OO',",

"

, OOO,U'

L U'

L~"U' ,

00',~

L

~o ouu,~

LOO

LOO

U",~

,

om

w,~

OLO<

,
U , UU

3721 153,92

U",~
w,~

U , U'

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.
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-
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--
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umon:.pu

1~~lbu
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Formuła
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oraz po
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U.W"

J>"
>• •

>,

.. . ... u.,>P-.~'-'~

1O'. , ....-.'IP_u .......... ,
I"'-U'

"

~

~
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V , W.

J>'"

V . W.

> . . ..

~"""k.abIiI< ~.....w.b>iIr.
spbtyZ<lbowol~
oploty zobowI~
obdlony w.ot. 243
oI<rdlony w..t. 243
.......,.. po

9.S
[1 ~' .' .
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Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

w tym na :

z tego:

Wyszczególnienie

Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki

budzetowej 10)

LO

10

Spłaty

Wydatki

'<edylów,

bieżące

na

i wykup
papierów
wartoSciowych

wynagrodzenia i
składki od nich
naliczane

10.1

11 . 1

pożyczek

Wydatki związane z
tunkcjooowaniem
organów jednostki
samoaądu , l)
terytorialnego

11 .2

mowa wart. 226
ust 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

11.3

11 .3.1

11.3.2

[11.3.']

Formuła
"Y'~" ".

Wydatki objęte
limitem, o którym

'O"

o,V

U,UI

"

. . . .00,01

" " 112,3

+

"'''

00

201.

, ... "n n,

2017

1 52580000

2018

1 283263,00

2019

571600,00

'00 'M

n,

1 414 "n nr
1 525800 O
1 283263 ,0(
571 600,00

<O

"'" ,0j,1'

"40UO ,

',Ul

. n.o'o

non ",o'n,

nr
"AOd 707 nr
137609750r
13 898 584,OC
14037570,OC
'H.O .70

007

con

,nn'

,n7n,

303142100
3061 735,00
3092353,00

~owe wyd~tki 13)
Inwestycyjne

11.6

11.5

11.4

Wydatki majątkowe
w formie dotacji

111.3.2]

,,U,

n'n,

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane 12)

,"C

n,
n nr

070

000
0.00
0 ,00

cco . .,'"
07

?nn nr
n nr
000
0.00
0.00

4U; l I ;,UI

~

" . " n ....
70mM

000
0,00
0,00
0,00

1 Z'O ."",LI
~

=>;0<

u n no."n,

'v,
,

"OV , V
00

,o

, Ono7C;n

nn,
nnr

° ocn nnn n,

Oor
O,or
0,00

00
O,OC
O,OC

n ni

nlnOC

Dor
000
0.00
0.00

1
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własciwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartosć inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym , którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartosć nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych

z. udziałem

Wyszczególnienie

Dochody bieżące
na p4'"ogramy.
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków,

o których mowa w

art 5 usl1 pkt2i3

w tym:
środki
środki określone

art

w
5 ust 1 pkt 2
ustawy

12.1.1

12.1

okreSlone w
art. 5 ust 1 pkt 2

ustawy wynikające
wyłącznie z
zawartych umów na
realizację programu,
projektu lub
zadania ,.)
12.1. 1.1

na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z
udziałem środków,

o których mowa w
art. 5 ust 1 pkt2i3
ustawy

środki określone
środki określone

w

art 5 ust 1 pkt 2
ustawy

12.2.1

12.2

w

w tym:

Wydatki bieżące na
programy, projekty
lub zadania
finansowane z

art. 5 ust 1 pkt 2
ustawy wynikające
udziałem środków,
W)iącznie z
o których mowa w
zawartych umów na art.5ust1pkt2i3
realizację programu.
ustawy
projektu lub zadania

bieżące

na
programu,
projektu lub zadania

realizację

wynikające wyłącznie

finansowane
środkami

określonymi

w art 5
ust 1 pkt 2 ustawy

z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami , o których

mowa wart. 5 ust 1
pkt 2 ustawy
12.3.2

12.3.1

12.3

12.2.1 .1

~

i 3 ustawy
Wydatki

w tym:

Dochody
majątkowe

ustawy

Lp

-

środków, o których mowa wart. 5 ust 1 pkt 2

w tym:

w tym:

..

Formuła

m .,

Wykonanie :lu11

'UL

vvyKOrl8rl1 e ":lIl ":

.='~ '."

'UL"'"

U.UU

U .~

u.~

.'0

u .uu

v .vv

'.~

~O."

""o ~'

...

U.W

'"

W'.uo

"O L . . . .L

v .vu

•"

~

' .0'

'.V'

u .w
v .vv

'.V'

.

7n 70< nn

nn<

R?

~"

n 00

non

n nn

nnn

OM

n nn

non

?O H

0 .00

0 .00

000

0 00

0.00

00

0.00

0.00

onn
0.00

2018

000

000

000

000

000

000

000

000

000

2019

0,00

0.00

0 .00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

14) W pozycji 12.1.1.1 , 12.2.1.1. 12. 3.2. 12.4.2., 12.5.1 , 12.6.1 , 12.7. 1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wyn i kające z umÓ'N na real izację programu, projektu lub zadania zawartyCh na dzień uchwalenia prognozy, a
nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
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•

w tym:

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z

Wydatki majątkowe
na realizację
programu , projektu
lub zadania

finan sowane

wynikające wyłącznie

udziałem środków,

środkami

o których mowa w

okreSlonymi wart. 5
ust 1 pkt 2 ustawy

z zawartych umów z
podmiotem

art. 5 usl1 pkt2i3

Lp

12.4

dysponującym

środkami ,

o których
mcr.va wart, 5 ust 1
pkt 2 ustawy

ustawy

12.4,2

12.4.1

Wydatki na 'Nk.ład
krajowy w związku z
umową na realizaqę
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art 5
ust 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi sroclkami
12.5

w tym:

w związku z już
na
realizację programu,
projektu lub zadania
zawartą umową

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
srodkami, o których
mowa w art 5 ust 1
pkt 2 ustawy
12,6

12.5.1

~

w tym:

w tym:
Pn:yc:hody :l tytułu bedyt6w.
pozyczek.. emisji

w związku z już
zawartą umową

na

realizację

programu.
projektu lub
zadania ,~

12.6.1

...-..tołciowycłl

p.per00w

JKl'lf"$lIIjIIOI w

~z~

.... ,ealiack

programu . projel3u lub zadroia
tin~z~m

lrodk6w. o

kt6rrdl_ w

wt. 5 ust. , pkt 2 ...tawy bez
wzfk.du n. stopieo'i
~.....-...

W związku z już
na
realizację programu,
projektu lub zadania
zawartą umową

tymi irodkaml

12.7.1

12.7

Fonnuła
VVYKOIlalll e LVI l

O<v ..

,V

~

V,VV

V ,VV

' , >0

V , V,

v,vv

v ,vc

v,~

v,vv

u,uu

U ,U,

v,vv

v,~

V,V,

U.U,

V , V,

"H'

"mon

'" n nn

"'
'"
"mn,

nnn

nn,

n n,

n""

n nr

?o"

n nn

noo

noo

nnn

noo

noo

n nr

nne

o oc

2017

000

000

0.00

000

000

000

000

000

O.OC

2018

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

O.OC

2019

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0 ,00

O,OC

1
ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu , projektu lub zadania.
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....

-

w tym:

wynikających
~l.fyU.l1o-~.
~
papriw
~~
z,oI~l~pocn..l

en-.;

Wyszczególnienie

r.~ POSJ ....... ... ojeł<tu
lubudwoi.~ w

co MjmnI-I6O% łtodkaml . o
~_w..t.S

"" .......

....... l

z

przez

jednostkę

...

&Iya!r'M 2013 ' . ~ ...

w

samorządu

związk u Z już

zawalU!

umową

na

real izację

programu,
projektu lub zadania

terytorialnego
zobowiązaii

po

likwidowanych i
przekształcanych

samodzielnych
zakładach

opieki

zdrowotnej
12.8

Lp

12.8.1

•

r

Kwoty dołyeZąo9 przeięcia I spłaty zoboMązań po samodzielnych ptbIicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz poktyda utemnego wyniJw

Kwota zobowiąza ri
pl'2ejęcia

•

Dochody
z tytułu
dotacji celowej z
budżetu panstwa. o
której mowa w art.
196 ustawy z dnia
15 kwietnia 201 1 r.
budżetowe

o działalności
leczniczej (02.U. Nr
112, poz.654, z
późno

WysokoŚĆ

spłatę

WydatId na spłatę

przejętych

przejętych

zobowiązań

zobowiązań

Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodziełnego

zobowiązan

samodzielnego
samodzielnego
Wydatki bieżące na
publicznego zakładu
podlegających
publicznego zakładu publicznego zakładu
pokrycie ujemnego
opieki zdrowotnej
umorzeniu , o którym
opteki zdro'NOtnej
opieki zdrowotnej
wyniku finansowego
przejętych do koilca
likwidowanego na
mowa wart. 190
samodzielnego
przekształconego
2011 r. na
zasadach
ustawy o
na zasadach
publicznego zakładu
podstawie
działalnoSci
określonych
w
okreSlonych w
opieki zdrowotnej
przepisów o
leczniczej
przepisach o
przepisach o

zm.)
13.3

13.2

13.1

Wydatki na

działalności

działalno ści

leczniczej

łeczniczej

13.4

13.5

zakładach opłeki

zdrowotnej
13.6

13.7

Fom"Ha
Wykonanie 2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,0<

O.OC

",,~ ••ol.

u,uu

',~

',~

u ,U<

u ,U<

v,~

U,U<

U,U<

u ,U<

U , U<

U ,U<

anu

U , U<

' . ~"

~,

2019

non
nno

nN
nno

non
n nn

0,00

0,00

0 ,00
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n nn

no.
nno

n n,
no<

on<

nN
no<

000

00<

no.
noc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0<

0,0<

nN
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•
Dane

uzupełniające

o

długu

i jego

spłacie

w tym:
Spłaty

rat
kapitałowych oraz

wykup papierów
Wyszczególnienie

wartościowych ,

o

których mowa w pkt
5.1., wynikające
W}'ł<lcznie z tytułu

Kwota długu,
którego planowana
splata dokona się z

związane

Wydatki
zmniejszające

",,,,,'

wydatków~

Lp

wymagalnych z lat
poprzednich, innycł)
niż w poz. 14.3.3 li:

budżetu

zobowiązań już

uciągniętych

spłata zobowiązali

JC

14.2

14.1

14.3

z
umowami
zaliczanymi do
tytułów dłużnych

wliczanych do
panstwowego d~u
publicznego

14.3.2

14.3.1

wypłaty

z tytułu

wymagalnych
poręczeń

..i

gwaranCji

,

Wynik operacji
niekasowych
wpływającycll na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, rożli/iee
kursowe)

14.4

14.3.3

Formuła

Wykonanie 201 1

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~onanle20 12

u,uu

0,00

--U:uu

',UU

u,uu

--u:oo
--u:oo

u,uu

l'I3o 3 Kw. 2U13

~' ,oc

-

' ,UU

.

0,00

- 'o

o ' no

ono

o oc
OM

OM

'"

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

16) Pozyqe sekcji 15 są wykazywane wyłączn ie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje prz}'(=hodowe.
17) Pozyqe sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art 240a lub art 240b ustawy

za organ stanowiący Jerzy Dąbrowski
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Przedsięwzięcia

WPF

.

...

załącznik

nr 2 do
nr 111/18/2014
z dnia 2014-12-30

uchwały

kwoty w
z/

Okres

J ednostka

l.p.

Nazwa i cel

realiza cji

odpowiedzialna lub
ko o rdynująca

1

od

do

Łączne nakłady

Limit 2014

fi nansowe

Lim it 2015

Li mit 2016

Wydatki na przedslęwzlęcla-og6/eJl1 (1.1+1.2+1 .3)

1 216 942,87

2 3~ 607, 14

- wydatki bletące

105873, 00

0,00

592136,30

~

"

-S'""

1. 1. 1.2

.

nn'. O, 

745 351,57

82 7!łQ,OO

0,00

0,00

554 291,30

23173,00

0,00

0,00

577 464,30
-

1U• • ",uu

u,,!U

O,UU

127. . . .;. ,

u ,uu

U,U"

. 'u ,

,.

zawodowa kobiet długotrwale
bezrobotnych z miasta Maków
Mazowiecki

_. Ai/~ ' ~"'I
POMOCY

w mieście Maków Mazowiecki 

, '!'

00"87

~

• " o. ,","

'  WJ UG~O " ' . . . . ...,.

·, w..
1. 1. 1. 1

.

662 651,57

'"
2 • • y 0"' ,' 4

realizowanymi z udziałem środków, 9. ~ó!ych mowa w art.5 us..t-1 pkt 2 I 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157i
poz.1240,z pó~ .zm.), z tego:
-

• •• • 0

-

.

,

.

-1 322 815,87

0,00
-

1 i 92470,94

1.b - - wydatki maj ątkowe
1.1

zobowiąza ń

-

1.a

Lim it

Limit 2017

....,

',"

.

~

0< , . .,u u

-

-

U" ,"

-

2008

2014

609273,22

142624,00

0,00

0,00

0,00

142624.00

2013

2015

390230,40

307530,40

82700,00

0,00

0,00

390230,40

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

2012

2014

369841 , 15

91 174,68

0,00

0,00

0,00

91174,68

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR l

2012

2014

349326,07

77 042,49

0,00

0,00

0,00

77 042,49

SPOŁECZNEJ

URZĄD

MIEJSKI

Przec;wdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu
w mieście Maków Mazowiecki
,

~.

1. 1. 1.3

~.

Rozwojowe Szkół - IV edycja bis 
Wyrównanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty
Szkoła

1. 1. 1.4

Równych Szans Programy

Rozwojowe Szkół - IV edycja bis 
Wyrównanie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty

za organ sta nowiący Jerz Dąbrowski
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n
Jed nostka
odpowiedzialna lub

Nazwa i cel

L.p.

koordynują ca

O kres
realizacii
od

do

Łączne

na kłady
finansowe

Limit 2014

•~

Limit 201 5

Limit 2016

Limit 2017

Co'

Limit
z o bowiązań

-

1.1.2
1.1.2. 1

- wydatki

majątkowe

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w mieście Maków Mazowiecki 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w mieście Maków Mazowiecki

554291,30

23173,00

0,00

0,00

577464,30

URZĄD

MIEJSKI

2013

2015

550 068,30

550 068,30

0,00

0.00

0.00

550 068,30

1. 1.2.2

konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu - Przyśpieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie
społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy poprez
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o
Mazowszu
Rozwój elektronicznej administracji w

URZĄD

MIEJSKI

2009

2015

20588.00

4223,00

9748,00

0,00

0,00

13971.00

1. 1.2.3

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

URZĄD

MIEJSKI

2010

2015

21480.00

0,00

13425,00

0,00

0,00

13425,00
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L.p.

Jednostka
odpowiedzialna lub

Nazwa i eel

k oordynująca

1.3. 1. 1

I

1.3.2

Opracowanie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B,
OJ - Opracowanie zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B,
D)

URZĄD

- wydatki majątkowe

MIEJSKI

Okres
realizacii
od

do

2013

2014

Łączne nakłady

finansowe

limit 2014

73800,00

44280,00

o,oj

0,00
-

za Ofgan sta nowiący Jerzy Dąbrowski
Kopia z dokumentu podpisanego ełektronicznie wygenel'C1oNana dnia 2015.0 1.05

"

-

limit 2015

limit 2016

limit 2017

...

Lim it
zobowiązań

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

o,oi.

44280,00

-0,00
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Objaśnienia

u c hwaty/z arządzen i a

do

nr 111/18/2014 z dnia 2014-12-30

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR IIV18/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014'2019

W Wieloletniej Prognozie Fina nsowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2014'2019
wprowadza s ię n astęp uj ące zmiany d otyczące 2014 roku :
·

zwiększe nie

dochodów

- zwi ę ksze nie dochodów
- zwię k sze nie wydatków

bieżącyc h

m aj ątkowyc h
bieżących

· zmniejszenie wydatków
· zmniejszenie

na

za łącz niku

rea lizację

projektu

"Wykaz

o kwotę 13.526,00

wolnych

zł;

zł;

o kwotę 119.134,00
śro dków

prze d sięwz i ęć

"Przyśpieszenie

mazowieckiego, przez budowanie

z ł;

o kwotę 14.866,00

m ajątkowyc h

zaa ngażowa nia

Ponadto w

o kwotę 181.268,00

do kwoty 424.609,12

zł.

do WPF" dokona no a ktua li zacji kwot

wzrostu

sp ołecze ń stwa

zł ;

ko nkure ncyjności

województwa

informacyjn ego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu" zgodnie z
zawartym a neksem.

za organ stanowll\cy Jerzy D",browski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
2015.01 .05
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Załącznik Nr .....1..1....._.....

UCHWALA NR 111119/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr ..
z rlnia

J !!..........

.5.2df.2 ..01.?.'r;

z dnia 30 grudnia 20 14 r.
w sprawie dokonania zmian w uchwaJe

budżetowej

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok

Na podslawie arl. J 8 uSI. 2 pkl 4 uSlawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd z i e gminn ym (Dz. U. z 20 I 3 r. , poz.
594 z póżn . zm.) oraz 311. 2 I I, art. 212, arl. 2 14, art. 2 I 5, art. 2 I7, arl. 222, arl. 235 , arl. 236, arl. 237, arl. 242 ,
arl. 258 uSlawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan sac h publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z póżn. zm.) Rada
Miejska w Makowic Mazowieckim uchwaJa, co następuje:

§ I. Dokonuje s ię zmian w bud żec i e Miasla Maków Mazowiecki na 20 14 r. zgodnie z załączn i ki em Nr I i 2.
§ 2.

Budżel

I) Dochody w

Miasla po zmi anach okreś l o n ych w § I wynosi:
łączn ej

a)

bieżące

b)

majątkowe

kwocie 30.981.294.58 zl, z tego:

w kwocie

2) Wydatki w
bieżące

b)

mająlkowe

zł ,

1.216.994,3 0 z ł.

w kwocie

łącz nej

a)

29.764.300,28

kwocie 32.321.803,70 zł, z tego:
26.823.400,40 zł ,

w kwocie

5.498.403 ,30 zł.

w kwocie

§ 3. Dokonuje s i ę zmian dochodów i wydatków związanych z reali zacją zadań z zakresu adminislracji
i innych zada ń zleconych miaslu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr I a i 2a.
§ 4. I. Różnica międ zy
w wysokośc i 1.340.509, I 2
w kwocie 1.340.509, 12 zł,

zł ,

rządowej

dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta
któryzostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżelu w wysokości 2.657.609, 12
budżetu w wysokości 1.317. 100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala s ię limity zobowiązań na
w kwocie 1.340.509, 12 zl.

zac iągni ęc ie pożycze k

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

majątkowych

zł.

oraz

ł ączną kwotę

rozchodów

na sfinansowanie planowanego deficytu

na 2014 rok, klóre po zmianach

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

należącym

wynoszą

budż etu

5.498.403 ,30

zł,

i nienależącym do sektora finansów

s ię dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydalki na
zadali określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i w Miejskim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załączniki e m Nr 6.

§ 7. Ustala

rea lizację

§ 8. Wykonanie
§ 9. I.

Uchwała

uchwały

powierza

wchodzi w

życie

się

Burmislrzowi Miasla.

z dniem

podjęc ia

Id: 89203 FC5·4CE 1·434C· B I 02 · D3E7 J AA J59A4. Podp isany

i obowiązuje w roku
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Uch wała pod ł ega ogłosze niu

w Dzie nniku

Urzędowym

Województwa Mazow ieckiego.

Przewodniczący

Rady
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erzy
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Za łąc znik

Nr l do

Uchwały

Nr 11111 9120 ł4

Rady Miej skiej w Makow ie Mazowieck im
z dnia 30 grudnia 2014 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział

Rozd zia ł

Treść

§
T ransport i

600
60016

Przed

l ączność

Po zmianie

2 904,00

2 904,00

0,00

2904,00

2904,00

0,00

726,00

726,00

0,00

2 178,00

2 178,00

Turystyka

0,00

300,00

300,00

Pozosta ła działalność

0,00

300,00

300,00

Grzywny i inne kary pi enięż n e od osób prawnych
i innychjednoslck organizacyjnych

0,00

300,00

300,00

1491606,00

88796,00

I S80402,00

744506,00

- 10204,00

734 302,00

57000,00

- 5 000,00

52000,00

0,00

8,00

8,00

2000,00

I 688,00

3 688,00

Pozostałe
Wpływy

6660

Zmiana

0,00

Drogi publiczne gminne

0920

zmianą

odsetki
p łatności,

w tym
wykorzystanych niczgodnie z przeznaczeniem Jub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
wart. 184 ustawy, pobranych nienaleźnie lub
w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów

ze zwrotów dot:Jcji oraz

majątkowych

630
63095
0580

Gospoda rka mieszka niowa

700

Gospodarka gruntam i i n ieruchomośc iami

70005
0470
0690

Wplywy z opiat za trw a ły zarząd, uzytkowanie,
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

s łu żebność
Wpływy

z

różnyc h opłat

Wpływy

0760

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przys ługującego osobom fizycznym w prawo
w łasności

0770

Wpłaty z tytu ł u odpłatnego nabycia prawa własnośc i oraz
prawa u żytk owa nia wieczystego n i eruchomośc i

75006,00

11000,00

86006,00

0830

Wpływy

95000,00

- 15 000,00

80000,00

0920

Pozos tałe

8500,00

- 4 000,00

4 500,00

0970

Wpływy

3000,00

I 100,00

4 100,00

Pozosta ła działalność

747 100,00

99000,00

846 100,00

0750

Dochody z najmu i d z ie rżawy sk ładnik ó w majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorząd u terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Q!lb licznych oraz innych umów o podobnym charakterze

440000,00

35000,00

475000,00

0830

Wpływy

260000,00

28000,00

288000,00

0920

Pozos ta łe

4600,00

8 000,00

12 600,00

0970

Wpływy

40000,00

28000,00

68000,00

Administracja publiczna

193452,00

4597,00

198049,00

Urzędy

126300,00

5,00

126 305,00

45,00

5,00

50,00

64 952.00

4 592,00

69544.00

0,00

5,00

5,00

55 635,00

4587,00

60222,00

12 031 032,00

117347,00

12 148379,00

70095

7S0
750 11
2360

756

odsetk i

z

z

różnych

dochodów

usług

odsetki

z

różnych

dochodów

wojewódzkie

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zada ń z zakresu administracji rządowej oraz
innych zada ń zleconych ustawami
Unędy

75023

z us ług

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0920

Pozostałe

0970

Wpływy

odsetk i

z

różnych

dochodów

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek niepo s i a d ają cyc h osobowości
prawnej oraz wydatki z wi ąza n e z ich p obo re m

Id: 89203 FC5-4CE 1-434C-B I 02-D3E7! AA I 59A4. Podp;sany
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Wplywy z podatku rolnego, pO\latku l eśn ego . podatku od
cywilnoprawnych. podatków i op łat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek urg:miz,lcyjnych
czynności

75 615
0310

Podatek od

niemchomości

0340

Podatek od

środków

0500

Podatek od

czynności

transportowych
cywilnoprawnych

Wplywy z podatku rolnego, podatku Icśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno
prawnych oraz podatków j opłat lokalnych od osób
fizycznych

75616

nieruchomości

2 707 980.00

45541.00

2 753521.00

2640000,00

40000,00

2680000,00

51 000,00

714 1,00

58141,00

2000,00

- l 600,00

400,00

2 284 830,00

113690,00

2 398 520,00

1480000,00

80000,00

I 560000,00

03 10

Podatek od

0320

Podatek rolny

72 000,00

- 3 000,00

69000,00

0330

Podatek

leśny

630,00

- 11 0,00

520,00

0340

Podatek od środków transportowych

4 15000,00

4000,00

4 19000,00

0430

Wpływy

80000,00

35000,00

115000,00

0500

Podatek od

185000,00

- 8 000,00

177 000,00

4200,00

I 800,00

6000,00

18000,00

4000,00

22000,00

z innych opł at stanowiących dochody jednostek
teryto ri alnego na podstawie ustaw

5605 12,00

28 11 6,00

588628,00

Wpływy

z opłaty skarbowej

270000,00

23000,00

293000,00

Wpływy

z opiat za zezwolen ia na

alkoholu

250000,00

1516,00

251 5 16,00

0490

z innych lokalnych opiat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrebnvch ustaw

40000,00

4000,00

44000,00

0590

Wpływy

400,00

- 400,00

0,00

6457698 ,00

- 70 000,00

6387698,00

220000,00

- 70 000,00

150000,00

7976449,00

22187,00

7998636,00

6684235,00

28000,00

67 12235,00

6684 235,00

28000,00

6712235,00

48000,00

-58 13,00

42187,00

48000,00

-58 13,00

42 187,00

1 832 195,49

- 6 604,00

I 825591,49

42 106,00

8553,00

50659,00

164,00

18,00

182,00

22600,00

4000,00

26600,00

6033,00

4 535,00

10568,00

z opłaty targowej
czynności

z różnych

cywilnoprawnych

0690

Wpływy

0910

Odsetki od nietenninowych wpłat z tytu łu podatków
i opiat
Wpływy

75618

opłat

samorząd u

0410
0480

sprzedaż

W pływy

Udziały

7562 1

z opiat za koncesje i licencje
gmin w podatkach stanowiących dochód

państwa

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne

758

rozliczenia

Część oświatowa

7580 1

samorządu

subwencji ogólnej dla jednostek
terytorialnego

2920

Subwencje ogólne z budże t u

8 120

Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego

Różne

75814

Szkoły

8010 1

państwa

rozliczenia finansowe

Oświ a t a

80 1

i wychowanic

podstawowe

0690

Wpływy

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu P ańs twa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek za li czanych do sektom finansów
publicznych oraz innych umów o podobnYlll charakterze

0970

Wpływy

z różnych dochodów

Oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych

9 1 526,00

32,00

91 558,00

z różnych dochodów

11 800,00

32,00

II 832,00

I 104 641,00

- 30 689,00

I 073952,00

146700,00

- 4037,00

142663,00

383 660,00

- 17700,00

365960,00

380,00

93,00

473,00

142656,00

- 9 045,00

13 36 11 ,00

481 518,00

15500,00

497018,00

80103
0970
80104

80 148

budżetu

Wp ł ywy

z różnych opiat

Pr.tedszkola
0690

Wpływy

z różnych

0830

Wpływy

z uslug

0920

Pozo stałe

0970

Wpływy

opłat

odsetki

z różnych dochodów

Stolówki szkolne i przedszkolne

Id: 89203FC5 -4CE J-434C-B 102-D3E71AAJ59A4, Podpi sany
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0830

852

Wpływ y

z us ł ug

POZOS lalc odselki

Ushlgi opicku liczc i spcrja li slyczne

85228
0830

Wpł y wy

z

u s ługi

opiekuricze

u s ł ug

l)ozQstala dzi3 1a lność

85295

2010

492 410,00

4 400 838,26

3 186,00

44040N.26

16462,00

110,00

16 572.00

0,00

110,00

11 0,00

85 600,00

2870,00

88 470,00

6600.00

2870,00

9470,00

299734,00

206,00

299940,00

64 734,00

206,00

64 940,00

1 040077,00

- 30 027,00

1 01 0050,00

0,00

4493 ,00

4493,00

0,00

4493,00

4493,00

60000,00

- 21 000,00

39000,00

60000,00

- 2 1 000,00

39000,00

I 540,00

- I 540,00

0,00

I 540,00

- I 540,00

0,00

135 533 ,00

- I I 980,00

123553,00

46818,00

I 336,00

48 154,00

35861 ,00

- 133 16,00

22 545,00

30 778 608,58

202686,00

30981 294,58

-

Domy pomocy spolconcJ

0920

15 500,00

..

PO Ill OC SllOlcelna

85202

476930,00

Dotacje celowe Olrt:ytllanC z b udżetu pańs twa na
realizacj~ 7..adan bieżących z zakresu adm inistracji
rlądowcj ora z inn ych zadali zleconych gmin ie (związkom

'min) ustawami
Gospoda rka kOlUun aln a i odl ro na

900

O ś wi etl e nie

90015
0970

ś rod o w is k a

ulic, placów i dróg

Wpl ywy z różn yc h dochodów
Wpł ywy i wydatk i ZWiąZ.1I1C z gromadzeniem
z opiat i kar za korzystanie ze Środow i ska

90019
0690

Wpływy

z różnych opiat

Wpływy

i wydatki związane z gromadzeniem
z opiat produktowych

90020
0400

Wpływ y

ś rodków

środków

z op łaty produktowej

Pozos tała działalność

90095
0970

Wpływy

2460

~rodki otrzymane od pozoslałychjednostek zaliczanych
do sektora finan sów pu blicznych na realizacje zadań
bieżących jednostek za liczanych do sektora finansów
oublicZflvch

z rótnych dochodów

Razem:

Id: 89203 FC5-4CEJ-434C- BJ02-D3E71 AA I 59A4. Podp isany

Strona 3

Za l ączn ik

Nr l a do Uchwa ly Nr JJl1l9/20 14

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 grudnia 20,14 r.
"ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZW JĄZA NYC H Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYC H ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI
USTAWAMI NA 2014 ... "

Dział

Rozdział

Treść

zmianą

Zmiana

J 244 525,26

206,00

3244731 ,26

Pozosta ł a dz ia ła l ność

64734,00

206,00

64 940,00

Dotacje celowe otr.tymane z budżetu pm;slwa na rea l iz.'lcję
zadań bietących z zakresu admini stracji rządowej o raz innych
zadań zleconych gminie (związko m gmi n) ustawami

64 734,00

206,00

64 940,00

§
Pomoc

852
85295
20 10

Przed

spo ł ec zna

Razem:

Id: 89203 FC5-4CE 1-434C-B l 02-D3E71 AA I 59A4. Podpisa ny

3472 407, 14

Po zmianie

3472 613, 14

Strona 1

Załączn ik

Nr 2 do

Uc h wa ł y

Nr li lII 9/20 l 4

Rady M iej skiej w Makowie Mazow ieck im
z dnia 30 gru d nia 20 ł 4 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW B U DŻETU MIASTA M AKÓW MAZOWI EC KI NA 2014 r.

Dz i ał

Rozdzia ł

Tr eść

§

Przed

0 1030
2850
150

6639

Po zmiani e

10,00

11 622 ,88

Izby rolnicze

1 400.00

10,00

14 10,00

Wp ł aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokośc i 2%
uzyskanych wp ływów z podatku rol nego

1 400,00

10,00

14 10,00

rrtc łwó r s lwo

5 467,00

- I 244 ,00

4223,00

5467,00

• I 244,00

4223 ,00

5467,00

- I 244,00

4223,00

393 300,00

-27 140,00

3661 60,00

Dostarczanie c iep ła

393300,00

-27 140,00

366160,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżc towych

393300,00

- 27140,00

366160,00

T ransport J l ą czno śt

I 676 147,00

- 2 950,00

I 673 197,00

Drogi p ubliczne gminne

I 676 147,00

- 2 950,00

1673 197,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżctowyc h

1400 000,00

- 2 950,00

1397050,00

Gospoda rka mieszk a niowa

I 182000,00

- )5 000,00

I 167 000,00

11 6000,00

- 15000,00

101000,00

40000,00

- 15000,00

25000,00

3129760,00

9 524,00

3 139284,00

11 4040,00

I 000,00

11 5040,00

4000,00

I 000,00

5000,00

283552 1,00

8524,00

2844045,00

I 729408,00

14000,00

I 743408,00

30 1 827,00

- I 5 10,00

3003 17,00

79000,00

-3 966,00

75034,00

33 550,00

- I 025,00

3252 5,00

3550.00

- I 025,00

2525,00

500,00

- 500,00

0,00

1 050,00

- 525,00

525,00

12 236 906,17

79094,00

12316000, 17

4635053,00

56435,00

469 1 488,00

3 10620 1,00

32066,00

3 138267,00

566587,00

79 19,00

574506,00

733 13,00

-4900,00

68413,00

9900,50

- 734.50

9 166,00

134767,00

172 13,50

15 1 980,50

J>rl.cmyslowc

przed s iębiorczośc i

Rozwój

150 11

Zmiana

11 6 12,88

n.olni clwo Ilowi eclwQ

010

zmianą

Dotacje celowe przcka7.anc do samorząd u województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień

(um6w)

między jednostkam i samorząd u

terytorialneRo

Wytwarza nie I zaopatrywa ni e w
i wode

400
4000 1
6050
600
600 16
6050
700

e n e rgi ę el ektryczną,

ga z

Gospodarka gnmtam i i ni eruchomościami

70005
4300
750

Zakup us ł ug pozos ta ł ych
Administracj a publiczna

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

42 10

Zakup materia l6w i wyposażcnia
Urzędy

750n

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 10

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 11 0

Sk ł adki

4260

Zakup energii

na ubezpieczenia społeczne

Bez pie cze ńs t wo

754
754 12

pub liczne i ochrona przeciwpotarowa

Ochotnicze StraU po1arne
us ł ug pozosta łych

4300

Zakup

4430

R6żne opł aty
Oś wiat a

80)

Szkoł y

80 10 1

i

sk ł adk i

i wychowanie

podstawowe

4010

Wynllgrodzenia osobowe pracowników

4 11 0

S kładki

na ubezpieczenia s połeczne

4 120

S kł adki

na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

42 10

Zuku]> m ateriałów i wy posażenia

Id: 89203 FC5-4CEI-434C-13102-D3E71 AA 159A4. Podpisany
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28 117,50

7786,00

35903,50

136000.00

· 5000,00

131 000,00

I 670.00

·75,00

I 595,00

p07.oSlUlyc h

52 056.00

2850,00

54906,00

Zakup u s łu g dost(,'pu do siec i Jnlt'T11c l

3500,00

·190,00

33 10,00

3 800,00

·250,00

3 550,00

2440,00

·250,00

2 190,00

246232 ,00

0,00

246232 ,00

142320,00

30,00

142 350,00

I 793,00

·30,00

I 763,00

Przedszkola

3 156 146,00

7235,00

3 163381,00

40 10

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1675 438,00

26650,00

I 702088,00

41 10

SkJadk i na ubezpieczen ia

30 1 200,00

1 200,00

302400.00

4120

Sk ładk i

37 168,00

• I 300,00

35868,00

4220

Zakup ś rodkó w

382800,00

·9 657 ,00

373 143 ,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i k s i ą1c k

5938,00

·30,00

5908,00

4260

Zakup energii

89600,00

· 7 000,00

82 600,00

4280

Zakup

u s ług

I 335,00

·200,00

I 135,00

4300

Zakup

u s ług pozos tał ych

6 1 287,00

· 70,00

6 1 217,00

4350

Zakup

u s łu g dostępu

ł ntern et

2660,00

·112 ,00

2548.00

Opła ta

z tytu ł u zakupu u s ług telekomunikacyjnych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

3820,00

·148 ,00

3672,00

556,00

·98,00

458,00

228500,00

·2000,00

226500,00

Gimnazja

2768638,00

17 7 10,00

2786348,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracown ików

I 907523 ,00

18 100,00

I 925623,00

4110

Sk ł adki

nu ubezpieczenia

337 154,00

10 100,00

347254,00

4 120

Sk ładki

na Fundusz Pracy

43074,00

· I 450,00

4 1 624,00

4 170

Wymlgrodzenia bezosobowe

3908,00

· I 000,00

2908,00

4~6O

Zakup energii

61 050,00

·6500,00

54 550,00

4270

Zakup

u słu g

remontowych

30000,00

· I 191,00

28809,00

4280

Zakup

u s ług

zdrowotnych

409,00

· 34,00

375,00

4350

Zakup

us ług dos tępu

2970,00

·146,00

2 824,00

Opłma

z tytulu zakupu us łu g telekomunikacyjnych
w sta cjonarnej publicznej sieci telefoni cznej .

2460,00

·69,00

239 1,00

I 350,00

. 100,00

I 250,00

35062 1,00

0,00

350 6~1,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydakt ycznych i ksi:\zck

4260

Zakup energi i

4280

ZlI kup uslug zdrowotnych

4300

Z;,kup

4350

4370
4410

u s łu g

tytułu

Oplala z

ś wiad czonyc h

Podró'te

s łu żbowe

Oddziały

801 03

zak upu u s ł ug Iclckomun ik<l cyjnych
w sta cjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

krajowe

pr.lcdszkolnc w sz.k o ła ch

pods l :ł\\lo wy c h

40 10

Wynagrodzen ia osobowe pnlcown ikó w

4300

Zakup

80 104

4370

usług pozostałych

społeczne

na Fundusz Pracy
żywności

zdrowotnych

do sieci

świadczonych

4410

Podróże s łużbowe

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

80 11 0

4370
4410

budżctowych

spo ł eczne

do sieci Jmerne t

ś wiadczon ych

Podróże s ł u żbowe

Zespo ły obsłu gi

80 114

krajowe

krajowe

ekonomiczno-administracyjnej

szkół

4120

Sk ładki

na Fundusz Pracy

4030,00

·500,00

3530,00

42 10

Zakup materia/Ów i wyposażcnia

18529,00

I 264 ,00

19793,00

4350

Zakup

us ług dostępu

750,00

- 100,00

650,00

Opłuta

z t y tu ł u zakupu usł u g telekom unikacyjnych
w sta cjonarnej pu blicznej sieci telefonicznej .

1350,00

·88,00

I 262,00

770,00

·279,00

49 1,00

7 745,00

183,00

7 928,00

4370

do sieci Internet

ś wiadczo nych

44 10

podróże s łu ż bowe

4440

Odpisy na 7."lk J3dowy fundusz ś wiad cze ń socjalnych

kraj owe

Id: 89203FC5·4CE 1·434C·131 02·D3E71 AA 159A4, Podpisany
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·.
- 480,00

I 520.00

28 433 ,00

- 10299.00

18 1]4.00

20230,00

- 6 805,00

13425,00

8 203,00

-3494.00

4 709,00

Stolówki szkolne i prl.cdszkolnc

77) 603 ,00

80 13,00

78 1 6 16.00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

195 158,00

I 160,00

196 3 18.00

4 110

Sk ładki

na ubezpieczenia

34850,00

- 450,00

34400.00

4120

Sk ładki

na Fundusz PrA cy

4495,00

- 580,00

3915,00

4210

Zakup

15500,00

10000.00

25500,00

4270

Zakup uslug remontowych

7000,00

- 2 000,00

5000,00

4280

Zakup

200,00

- 85,00

4410

Podróże s ł użbowe

200,00

-32,00

168,00

Oc hro na zdrowi a

253 000,00

- I 484,00

25 1 5 16,00

PrLCciwdzialanie alkoholizmowi

23 1000,00

- I 484,00

2295 16,00

55 400,00

- I 484 ,00

53916,00

5728540,26

- 563,00

5727977,26

Rodziny zastępcze

20747,00

- 769,00

19978 ,00

Zakup u s ług przez jednostk i samorządu tery torialnego od
innychjednoslek samol7.ądu terytorialnego

20147,00

- 769,00

19978,00

3075932,00

0,00

3075932,00

23500,00

497,00

23997,00

4 100,00

- 497,00

3603,00

690 814,00

0,00

690874,00

84997,00

35,00

85032,00

80 146

sJużby

cywilnej

Dok ształcanie
u sług

i doskoml1cnie 11lIlIczycieli

4300

Zakup

44 10

Podróże s ł użbowe

80 148

--
85 1
85 154
42 10
852
85204
4330

pozosllllych
kraj owe

i wypo s a~enia

ma t eriałów

usług

spo łeczne

zdrowotnych

Zakup

ma teria łów

pomoc:

s p o ł eczn a

krajowe

i wyposazenia

Świadczenia rodzinne, ś wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczen ia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

852 12
42 10

Zakup materia lów i wyposażenia

4260

Zakup energii

_.

J 15 ,00

Ośrodki

pomocy spolecznej

4 11 0

Sk ł adki

na ubezpieczen ia społeczne

42 10

Zakup materia łów i wyposażenia

33326,00

1 983,00

35 309,00

4260

Zakup energii

II 700,00

- 800,00

10900,00

4350

Zakup

usług dostępu

2000,00

-300,00

I 700,00

Opłata

z ty tu lu zakupu usług tełekomunikacyj nych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej .

4 71 0,00

-300,00

44 10,00

1 500,00

·3 18,00

I 182,00

I 600,00

- 194,00

1406,00

2000,00

- 106,00

I 894,00

Pozosta la d zia ł a l ność

349734,00

206,00

349940,00

Świadczen i a społeczne

347600,00

206,00

347806,00

pozostale za dani a w zakres ie polityki spolecz nej

128745,69

0,00

128 745,69

Pozostała dzia ł alność

128145,69

0,00

128 745,69

852 19

4370
44 10

do sieci [ntemet

świadczonych

Podróże s ł użbowe

krajowe

4430

Różne opłaty

4700

Szkolenia pracowników
służby cywilnej

85295
3 11 0
853
85395

854

Szkolenia pracowników n iebęd:J.cy ch człon ka mi korpusu

2 000,00

4700

f--- -  I 

i s kładki
ni ebędących członkami

korpusu

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

27328,90

4 1,00

27369,90

4019

Wynagrodzen ia osobowe pracowników

1446,82

2, 15

1448,97

4 117

S kładk i

na ubezpieczenia społeczne

4754 , 16

·41,59

4712,57

4 11 9

Sk ł adk i

na ubezpieczenia spolccznc

251,70

.2,27

249,43

4 127

Składki

na Fundusz Pracy

437,07

0,59

437,66

4 129

Sk ladki na Fundusz Pracy

23 , "

0, 12

23,23

- 2 1 478,00

425835,00

t:du kaeyjna opi eka wyc how awrzlł
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Świet lice szkolne

lO I 208,00

· 2 1 478.00

179 730.00

401 0

Wynagrodzenia osobowe pracown ików

143 077 ,00

. 17 000,00

126077,00

4040

Dodmkowe wynagrod zenie roczne

12 24 7,00

- 438,00

II 809.00

4 11 0

Skl adki na ubezpieczen ia spolcczne

268 10.00

- 3 150,00

23660,00

4 120

Składki

2950.00

- 780.00

2 170,00

42 80

Za kup

300,00

· 11 0,00

190,00

3517504,00

- 100400,00

3411 104,00

I 70 1400.00

- I 150,00

I 700250,00

I 642 000,00

- I 150,00

I 640850,00

369 000,00

- 450,00

368 550,00

12 000,00

.4 50,00

II 550,00

60000,00

- 2 1000,00

39000,00

5 000,00

- 4 000,00

I 000,00

SS 000,00

- 17000,00

38000,00

41 8 104,00

- 77 800,00

340304,00

bud żelOwych

180 154,00

-77800,00

102354,00

Ku ltu ra l ochrona dziedzIcIwa narodowego

952020,00

- 10 000,00

942020,00

Biblioteki

392 000,00

- 10000,00

382000,00

392000,00

- 10000,00

382000,00

Kullu ra fizyczna

t 327304,00

- 6 400,00

1320904,00

Pozos tała dz i a łalność

I 020000,00

- 6 400,00

1013 600,00

I 020000,00

- 6 400,00

10 13600,00

8540 1

na Fundusz Pracy

u s ług

zdrowotnych

Gospoda rka

900

Gospodarka

9000 1
6050

6050

komuna l ną

ściekowa

i ochrona

ś rodowi ska

i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek
Oświe tl enie

900 15

... ..

budżetowych

ulic, placów j dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Wpływy i wyda tki związa ne z grom3dzeniem
z opiat i kar za korqstunie ze ś rodowi s ka

900 19
42 10

Zakup materia l6w i wyposażenia

4300

Zakup

ś rodkó w

u s ług pozos tał y c h

Pozosta ł a dz iała l ność

90095
6050
921
92 11 6
2480
926
92695
6050

Wydatki in westycyjne jednostek

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
kultury

Wyda tk i inwestycyjne jednostek

samorządowej

in slytucji

budże t owych

Razem:

Id: 89203FC5-4CE 1-434C-BJ 02-D3E71 AA J59A4. Podpis"" y

32420859,70

32321803,70
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Za lącznik

Nr 2a do

Uchwały

Nr 111/ 19/20 14

Rady Miej ski ej w Mak owie Mazowiecki m
z dnia 30 grudnia 2014 r.
"ZESTAWIENI E ZM IAN WY DATKÓW ZW I ĄZANYC H Z REA LI ZACJ Ą ZA D AŃ Z ZAK RESU
A DM INISTRACJI RZĄ DOWEJ I INNYC H ZA D AŃ ZLECONYC H M IASTU OD R Ę B NYM I
USTAWAM I NA2014 r."

D zi ał

R ozd z i a ł

T I"eść

Zmi a na

13 249,00

0,00

13 249,00

13 249,00

0.00

13249,00

131 ,50

- 13 1,50

0,00

0,00

13 1,50

131 ,50

3 244 525,26

206,00

324473 1,26

3075 155,00

0/00

3 075 155,00

23500,00

497 ,00

23997,00

4 100,00

- 497.00

3603,00

Pozostała działalność

64 734.00

206,00

64 940,00

Św iadczenia społeczne

62600,00

206,00

62806,00

3472 407, 14

206,00

Ośw i a l a

80 1

i wychowanie

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

42 10

Zakup

materiałów

)'omo('

8S2

Przed

podstawowe

Szkoły

80 101

i

wyposaże n ia.

s po ł ecz n a

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz s kładki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społeczne go

852 12
4210

Zakup materiałów i

4260

Zakup energii

85295
3 11 0

Po zmi anie

z mi a n ą

§

wyposażenia

Razem:
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Nr 3 do Uc hwal y Nr 11111 9/ 20J 4

Rad y Miejskiej w Makow ic Mazowiecki m

z dnia 30 grudni a 20 14 r.
PRZYC HODY I ROZCHODY BUDŻET U W 2014 r.

Lp.

Treść

I

2

Klasyfikacja

§
J

Przyc hody ogólem:

Kwota

•
2657609,12

Wolne środ ki , o których mowa wart. 21 7 ust. 2 pkt
6 ustawy

950

424609,12

2.

Przychody ze sp lat pożyc ze k i kredytów
udzi elonych ze ś rodków publicznych

951

300000,00

3.

Przychody z zaciągniętych
rynku krajowym

952

I 933 000,00

I.

po ży c zek

i kredytów na

Rozchody ogólem:

1317100,00

Splaty otrzymanych krajowych
i kredytów

po ży c ze k

Id: 89203FC5·4CE I -434C-8 I 02-D3E7 t A A 159A4 .
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Nr4 do

Rady Miej skiej

\V

Uc h wały

Nr 1/ 1/ 19/201 4

Makowie Mazow ieckim

z dnia 30 grudn ia 201 4 r.

WYDATKI

Dział

Ilozd :r. ial

MAJĄTKOWE

NA 2014 r,

Treś ć

§

Przed

6639

42 23,00

5467,00

· 1 244,00

4 223,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podsta wie
porozumieli (umów) między jednostkami samorząd u tery torialnego

5 467,00

· I 244,00

4 223,00

Przyspieszen ie wzrostu konk u rencyjności województwa
mazowieckiego, przez budowanie społecze ń s twa infonnacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez sIworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu

5467,00

· I 244,00

4 223 ,00

393 300,00

-27140,00

366160,00

393300,00

-27140,00

366 160,00

393300,00

- 27 140,00

366 160,00

Budowa miejsk iej sieci cieplowniczej na odcinku od ul. Gcn.
Pulaskiego do ul. St. Moniuszk i - etap "

143300,00

·26830,00

11 6470,00

Opracowanie dokumentacj i budowy centra ln ej ko tłowni przy ul.
P rlemys łowcj wraz z rozbudową miejskiej sieci ciep lowniczej

250000,00

- 3 10,00

249690,00

1441 188,00

- 2 950,00

1438238,00

144 1 188,00

- 2 950,00

1438238,00

l 400 000,00

- 2 950,00

l 397050,00

Przebudowa ul ic na Os. GrlllOka wraz z montażem separatora
w ul icy Sport owej - etap III - ulica Ś wi e rkowa i ulica W i~ n iowa

523 100,00

- 600,00

522500,00

Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica Krzywoustego,
Chrobrego, ezę~ć uli cy J agie łł y

624 150,00

- 2 350,00

62 1 800,00

Przebudowa ul icy K.I. Gałczyńsk i ego

252750,00

0,00

252750,00

sa m orządu

Dotacja celowa na pomoc finansową u dzie l a ną m iędzy jednostkami
terytorial nego na dofinansowan ie wł as n ych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyj nych

4 11 88,00

0,00

4 1 188,00

Prze budowa dróg gminn ych usprawniających k o m un ik ację
Czerwonka, Gminą .Kam iewo i Mias tem Maków
Mazowiecki

4 1 188,00

0,00

411 88,00

Informatyka

550068,30

0,00

550068,30

Pozostala dzi a l a l no~ć

550068,30

0,00

550068,30

467558,05

0,00

467558,05

467558,05

0,00

467558,05

825 10,25

0,00

82510.25

825 10,25

0,00

82510,25

Administracja publiczna

42200,00

0,00

42 200,00

Urzędy

42200,00

0,00

42200,00

13900,00

0,00

13900,00

13900,00

0,00

13900,00

28300,00

0,00

28 300,00

28300,00

0,00

28300,00

pr.redsiębiorczości

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

400

l'n e rgi ę el cklrycznę .

gaz i wod ę

Ooslarczanie ciepła

4000 1
6050

Wydatk i in westycyjne jednostek

Transport i

600

budżetowyc h

l ączno śt

Drogi publ iczne gm in ne

600 16
6050

6300

Wydatk i inwestycyj ne jednostek

budże to wyc h

pomiędzy Gminą

720
72095
6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Przec i wdzia ł an i e

budżetowych

wyk luczeniu cyfrowemu w mie~c i e Maków

Mazowieck i
6069

Wydatk i na zakupy inwestycyjne jednostek
Przec i wd z i a ł an ie

budże towych

wykluczeniu cyfrowcmu w m ieście Maków

Mazowieck i
750
75023
6050

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki inwestycyj ne jednostek
Modcrn izacja

6060

IJo zmillni c

- I 244,00

Rozwój

150 11

Zmian a

5 467,00

Przetwórstwo pr7.Clllyslowc

ISO

zmi/tną

wewnę t rznej

b u dże towych

ins talacji c.o. w Urząd zie Miejski!)l

Wydatki na zak upy inwestycyjne jednostek
Zaku p komputcrów

Id: 89203FC5·4CEI-434C-B I02- D3E7 IAA 159A4 . Podpisan y

budżet owych

Strona l

•
•

-

r

23 2000,00

- l 000 ,00

J 500,00

0,00

.3 500,00

0,00

) 500,00

3500.00

0,00

J 500.00

228500.00

- 2 000.00

226500.00

228500.00

·2000.00

226500,00

32500,00

0,00

32500.00

196 000,00

- 2 000,00

194 000.00

154,00

·79400,00

I 754 754 ,00

I 642000,00

- I 150,00

I 640 850.00

1 642000,00

- I 150,00

I 640 850.00

I 642 000,00

- I 150.00

I 640850,00

12000,00

- 450,00

II 550,00

12 000,00

- 450,00

" 550,00

12 000,00

- 450,00

I I 550,00

Pozostała dzia l aJ ność

180 154,00

- 77 800,00

102354,00

Wydatki inwestycyjne jednostek b udżetowych

180 154,00

- 77 800,00

102354,00

Opracowanie dokumentacji rcwitali7.acji rynku miejsk iego

77 300,00

- 77 300,00

0,00

Śc i eżk a dydaktyczna "Ja i prąroda zależy my od siebie"

57354,00

0,00

57354,00

UrLąd ze n i e ciągów

45500,00

- 500,00

45000.00

Kultura i ochron a dziedzictwa narodowego

99 160,00

0,00

99 160,00

Domy i oś rod ki kultury , świe tli ce i kluby

99 160,00

0,00

99 160,00

Dotacje celowe z budżctu na finansowa nie lu b dofinansowanie
kosztów rea lizacj i in westycj i i zakupów inwestycyj nych innych
jednostek sektora fin ansów publicznych

99 160,00

0,00

99 160,00

24 000,00

0.00

24 000,00

75 160,00

0,00

75 160,00

Kullura fi zyczna

I 020000,00

·6400,00

l 013 600,00

Pozosta ła d zi a łalność

I 020000,00

- 6 400,00

1 0 13600,00

I 020000,00

·6400,00

1013600,00

I 020000,00

- 6 400,00

101 3 600,00

56 17 537,30

- 11 9 134,00

5 498403,30

O świ a l a

lW I

i wyc howanie

--

t--- 
Szkoł y

SO IO I

6050

podstawowe

Wydatk i inwestycyjne jed nosl..:k bu d żetowych
Modcmiz:lcja 7..1plccza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w
.Makowic Mazowieckim wraz z w y posa że nie m

-

Przedszkola

801 04
6050

Wyda tki inwestycyjne jednostek

budżetowyc h

Modern izacja drogi wjazdowej w Pr.lcdszko lu Samorządowym Nr
I

TcrmomoJcm izacja budynku PrLedszkola

Sa morządowego

Nr 4 w

Makowic Mazow ieckim
GO SI)oda rka komun aln a i ochron ił

900

ś roduw i s ka

J 834

Gospodarka śc i e k owa i ochrona wód

9000 J
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżeto w yc h

Budowa sieci kana li zacji deszczowej na odcin ku od ulicy
Koście l nej do ulicy Gen. Pu ł a skiego wraz z montażem separatOnI
oraz wylotem kana lu deszczowego do rzek i Orzyc
Oświetle n ie

900 15
6050

ulic. placów i dróg

Wydatki inwestycyj ne jednostek

budżetowyc h

Wykonanie ośw i e tl en ia uli cznego częśc i ulic : Mazowieckiej ,
Prostej, Konopnick iej
90095
6050

92 1
92109
6220

pieszych w Parku Sapera

Dotacja celowa· "Modern izacja sali kinowej w Makowie
Mazowieckim"
Dotacja celowa· Cyfryzacja kina Mazowsze w Makowie
Mazowieckim
926
92695
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

budżc towych

Przebudowa budynku si łowni przy ulicy
w Makowie Mazowieckim

Adm i ra ła

Rickovcra

Razem
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Nr 5 do

Uc h wały

Nr 111119/20 14

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im
z dn ia 30 grudnia 20 14 r.
DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2014 r. PODMIOTOM NALEŻĄC YM I NI E NALEŻĄCYM DO
SEKTO RA FI NANSÓW PUBLI CZN YCH

Dział

Treść

Hozdzi al

Kwota doln ej i
I w zll

2

I

3

I}odmiolowcj

przedmiotowej

ce lowej

4

5

6

Nazwa jednostk i
Jednostki sek tora

fill lł n sów

publicznych

787000

19557 1

150

150 11

Samorząd

600

60016

Gmina Czerwonka

41 188

85 1

85154

Powiat Makowski

6000

921

92 109

Miej ski Dom Ku ltu ry

405000

921

92116

Miejska Bibliotek Publ iczna

382000

Jednostki nie

nal etące

4223

Woj ewództwa Mazowieck iego

do sektora finansów publicznych

80 1

80 104

Niepublicznc przedszko la

85 1

85 154

Realizacja progra mu profil aktyki antyalkoholowej

92 1

92 105

Dzia łalno ść

926

92605

Upowszechnianie kultul)' fi zycznej i sportu

23 827

Id: 89203 FC5·4CE I·434C· B 102·D3 F.71 AA I 59A4. Podpisany

120000

23827
10000

kulturaln a

OGOI..EM:

144 160

6500
103500
810827

315571
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Nr 6 do

Rady Miejski ej

\V

Uc h wa ły

Nr

łll/1 9/20 14

Makow ie Mazowieckim

z dn ia 30 g rud nia 20 14 r.

"MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYW ANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PROHLAKTYKI I PRZECI'tVOZIAŁAN IA NA RKOMANII"

Wydatki

Dochody
Wyszczególnienie

1

z tytułu

zezwoleń

s przeda ż

na

Dział

Rozdział

Plan

2
756

3
75618

4

251516

alkoholu

Wyszczególnienie

5

Miejsk i Program Profi lak tyki
i R oz wiązywani a Prob lemów

Dział

Rozdział

Plan

6
851

7
85154

8
2295 16

851

85 153

22000

A lkohol owyc h

Miejski Program Profi laktyki
i P rzec iwdziałania Narkomanii

Ogólem

251516
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UZASADN I EN IE

DO UCHWAŁY NR 1Il/19/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2014 r.
budżetowej

w sprawie dokonania zmian w uchwale
się zwi ę k sze nia

Dokonuje
zwi ęk szenie

dochodów

budżetowyc h

o

Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok
kw o tę

kwo tę

dochodów w rozdziale 60016 o

202 .686 zl, w tym:

2.904

zl z tytLIlu zwrotu dotacji

wraz

z odsetkami;
zwiększenie

dochodów w rozdziale 63095 o kwotę 300 zl z ty tuhl kar;

zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 o

kwotę

10.204 zl z tyt1llu gospodarki gnmtami

kwotę

99.000 zl z tytulu

nieruchomościami;
zwiększenie

dochodów w rozdziale 70095 o

zarządzania

zasobami

komunalnymi ;
zwiększenie

dochodów w rozdzia le 75011 o

kwot ę

5 zl z tytulu reali zacji

zadań

z zakresu administracji

rządowej ;
zwiększenie

dochodów w rozdziale 75023 o

kwotę

zwiększenie

dochodów w rozdziale 75615 o kwotę 45.54 l zl z

zwiększenie

dochodów w rozdziale 75616 o

kwotę

113.690 zl z

zw ięks zenie

dochodów w rozdziale 756 18 o

kwotę

28. 11 6 zl z

zmniejszenie dochodów w rozdziale 7562 1 o

4.592 zl z tytulu refundacji wynagrodzen ia z PUP;
tytułu

podatków od osób prawnych;

tytułu

tytułu

kwotę

70.000

zł

kwotę

28 .000 zl z

z

podatków od osób fi zycznych;

opiat lokalnych;

tyt1lłu

podatku dochodowego od osób

prawnych;
zwi ększenie

dochodów w rozdziale 7580 I o

subwencji ogólnej z

budżetu pań stwa

tytułu zwiększenia części oświatowej

zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/429/BKU/ 14;

zmniejszenie dochodów w rozdziale 758 14 o

kwotę

zł

5. 8 13

tytułu

dochodów w rozdziale 80 I OI o

kwotę

8.553

zwi ększenie

dochodów w rozdziale 80 I 03 o

kwotę

32 zl z tytulu wplywów z

kwotę

z

zł

30.689

zwi ększenie

dochodów w rozdziale 80148 o kwotę 15.500

zwi ększenie

dochodów w rozdziale 85202 o

zwiększenie

dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 2.870 zl z

zwiększenie

z

dochodów

budżetu państwa

zwiększenie

w

zgodnie z

dochodów w

rozdziale
D ecyzj ą

rozd ział e

kwotę

85295

pożyczki ;

dochodów z PUP, darowi zny i najmu;

z tytułu

różnych

odplatności

z tyt1llu opiat za

dochodów;

za przedszkola;

żywienie;

110 zl z tytułu odsetek;

o

tytułu

kwotę

opiat za ushlgi

206

zl

z

opiekuń cze;

tytułu

dotacji

celowej

Wojewody Mazowieckiego Nr 429/2014 ;

90015 o

kwotę

zmniejszenie dochodów w rozdziale 90019 o

Id: 89203FC5-4CE t -434C- B t 02- D3E71 AA 159A4 . l>od pisany

zł

ty tułu

odsetek od udzielonej

zwiększenie

zmniejszenie dochodów w rozdziale 80 I 04 o

zł

z

kwotę

4.493

zł

z

tytułu

21 .000 zl z

odszkodowania;

tyt1lłu

opiat za korzystanie ze

środ ow i ska;
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kwo t ę

zmniejszenie dochod ów w rozdzia le 90020 o
zmniej szenie

dochodów

w

rozdziale

1.540 zl z

90095

o

t ytułu

kwot ę

wplywów z opiaty produktowej ;
11 .980

zl

z

ty tulu

dotacji

z WFOŚ i GW na usuwanie i unieszkodliwianie azbes tu .
Dokonuje
zwiększenie
wysokości

s ię

zmniejszen ia wyda tków

budżetowych

wydatków w ro zdziale OI 030 o

o

kwotę

99.056 zl, w tym:

kwotę

10 zl z tytulu wplat na rzecz izb rolniczych, w

kwotę

1.244 zl z tytulu dotacji celowej przeka zanej do

2% wplywów z podatku rolnego;

znmiejszenie wydatków w rozdziale 1501 I o
samorządu

województwa

konkurencyjności

na

rea li zację

zadania

in westycyjnego

pn.:

"Przysp ieszenie

wzrostu

województwa ma zowiecki ego, przez budowanie spoleczelislwa informacyjnego

I

gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwo rze nie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu";
kwotę

zmniejszenie wydatków w rozdz iale 40001 o

27. 140 zl przeznaczonych na

realizację zadań

inwestycyjnych: "Budowa miejskiej sieci cieplowniczej na odcinku od ul. Gen. Pulaskiego do ul.
Moniuszki - etap Il" i "Opracowan ie dok umentacji budowy centralnej ko tlowni przy ul.

Prze mys łowej

wraz z ro zbudową miejskiej sieci c iepłowniczej ";
kwotę

zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o

2.950 zl przeznaczo nych na

realizacj ę

zadali

inwestycyjnych: " Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap
lU -

ulica Świerkowa i Wi śniowa" i " Przebudowa ulic na osiedlu Królów Polskich - ulica

Krzywoustego, Chrobrego,

część

ulicy

Jagielły ";

zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005 o

kwotę

15.000 zl przeznaczonych na

gos po da rkę

gruntami i

ni eruc homości a mi ;

zwiększenie
materiałów
zwiększenie

wyda tków w rozdz iale 75022 o

1.000 zl z przeznaczentem na zakup

i wyposażenia ;
wydatków w rozdziale 75023 o

kwotę

wydatków w rozdziale 80 101 o

8.524 zl z przeznacze niem na wynagrodzen ia;

kwotę

zmniejszenie wydat ków w rozdziale 754 12 o
zwiększe nie

kwotę O kwotę

kwotę

1.025 zl przeznaczonych na

różne

opiaty i skladki ;

56.435 zl z przeznaczeniem na wynagrodze ni a, skladki

na ubezpieczenia spoleczne, zakup materialów i

wyposażenia

oraz zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek ;
zw iększe nie

wydatków w rozdziale 80104 o

kwotę

7.235 zl na wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia

spoleczne;
zw iększenie

wydatków w rozdziale 80110 o

kwot ę

17.710 zl z przeznaczentem na wynagrodzenia i

skladki na ubezpieczenia spoleczne;
ZlnnleJszellle wydatków w rozdziale 80 146 o

kwo tę

10.299 zl przeznaczonych na

dokształcanie

nauczycieli;
zwi ększenie

wydatków w rozdziale 80 148 o

kwotę

8.0 13 zl na wynagrodzenia oraz zak up materialów i

wyposażen ia;

zmniejszenie wydatków w rozd ziale 85154 o

td: 89203FC5-4CE t-434C-8 t02-D3E71 AA 159A4. Podpisany
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1.484 zl przeznaczonych na zak up mate rialów
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wypo saże ni a;

zmni ejszenie wydatków
rod zi nach

rozdzial e 85204 o kwot<; 769 zl przeznaczonych na opiaty na dzieci w

IV

zas tępczyc h ;

zwiększe n ie

wydat ków w rozd ziale 85295 o

kwo t ę

zmmeJszeme wydatków w rozdziale 8540 I o

206 zl z przeznaczeniem na

ś wiadczenia

spoleczne;

kwotę

21.478 zl przeznaczonych na wynagrodzenia

kwot ę

1.1 50 zl przeznaczonych na

pochodne;
zmniejszen ie wydatków w rozdziale 9000 1 o

inwestycyjnego: "Budowa sieci kanali zacji deszczowej na odcinku od ulicy
Pułaskiego

realizację

Kości elnej

zadania

do ulicy Gen.

wraz z monta żem separatora oraz wylotem kana łu deszczowego do rzeki Orzyc";

ZIlUliejszenie wydatków w rozdziale 900 15 o
inwestycyjnego: " Wykona nie

ośw i etl e nia

kwo tę

ulicznego

zmniejszenie wydatków w rozdziale 900 J9 o

częśc i

kwotę

zł

450

przeznaczo nych na

rea li zacj ę

zadania

ulic: Mazowieckiej , Prostej, Konopni cki ej";
zł

21.000

przeznaczonych na wydatki

zw i ązane

z

ochroną środowi s ka;

zmniejszenie wydatków

rozdzia le 90095 o

IV

kwotę

zł

77.800

przeznaczonych na

reali zacj ę

zadania

inwestycyjnego: "Opracowanie dokumentacj i rewitalizacji rynku miejski ego";
ZIlUliejszenie wydatków w rozdziale 921 16 o
budżetu

kwotę

10.000

zł

z

tytułu

zmniejszenia dotacj i podmiotowej z

dla Miejskiej Biblioteki Publicznej;

zmniejszenie wydatków w rozdziale 92695 o
inwestycyjnego:

"Przebudowa

budynku

kwot ę

6.400

s iłow ni

zł

przeznaczonych na

przy

ulicy

realizację

Admira ła

zadania

Rickovera

w Makowie Mazowieckim".
Ponadto, dokonuje

si ę

przeniesienia

,852 12,85219 i 85395 zgodnie z

załączniki em

td: 8920JFC5-4CE t-434C-B I02-DJE7IAAI59A4. Podpisany

ś rodków pomiędzy

paragrafami w

rozdziałach

80103 , 80 114

nr 2.

Strona 3

ZaJąc.nik Nr .... .1.2..............
UCHWAŁA

NR 111/2012014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr •.•

J.lL .....
z dnia .3..Q.J1.,.. Zo.l..~ '-.

z dnia 30 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwalę

w sprawie

określenia

skladów osobowych Komisji Rady Miejskiej

w Makow ie Mazowieckim

Na podstawie art. 21 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzie gm innym (tj . Dz. U. z 2013r., poz.
594 z późno zm.) oraz § 58 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 4 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego stanowiącego
za l ączn ik do uchwaly Nr XXXV1I/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudn ia 20 13 r.
(Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego poz. 13208 z dnia I J grudnia 2013 L) uchwala s ię , co następuje:

§ I. W uchwa le Nr 11/04/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 grudnia 20 14 r. w sprawIe
okreś l enia

s kładów

osobowych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim § l. pkt I ) otrzymuje

brzmjenie:

" I) Komisja Budzetu, Finansów i Rozwoju

Społeczn o

- Gospodarczego, 7 radnych:

a) Jaworowsk i Paweł
b)

Leśn iak Sławomir

Cz ło nek ,

Maciej

c) Miecznikowski Dariusz Artur

Członek,

d) Mróz Jan

Członek,

e) Rzewnicki

Stanisław

Członek,
Członek ,

t) Zabielski Waldemar
g) Romanowski

§ 2.

Członek,

Uchwała

Stanisław

wchodzi w

życie

Członek ".

z dniem 1 stycznia 2015 r.

P rzewodniczący

Rady

Miejskiej

Jerzy

Id : B2BP9EE4·EPO F·4 852·A 120·E3E3F7A84AOB. Podpi sany

Dąbrowski
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Załącznik Nr .......1.3..........
UCHWAŁA NR 111/21 /2014
RADY MIEJSKIEJ \V MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr ..ou.if.L........

'}:a!..Z.•...rz..Q.t.4".

z dnia ..

z dnia 30 grudnia 2014 r
w sprawie

przyjęcia

planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

Na podstawie art. 22 ust. I ustawy o samorząd z i e gminnym (Dz. U. z 20 I3 r poz. 594 z póżn . zm.) oraz
§ 20 ust. I Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego zalącznik do uchwaly Nr XXXVJll240/2013 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r (Dz. Urz. Woj. Mazowi eckiego poz. 13208 z dni a
II grudnia 20 13 r) uchwala s i ę , co na st ępuje:
§ l. Przyjmuje się plan pracy Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok w brzmieniu
w zalączni ku do uchwaly.

określonym

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza s ię Bunn istrzowi Miasta.
§ 3. Uchwala wchodzi w ży ci e z dniem podjęcia.

Przewodniczący
~-~

td : DC48225A- F \ FJ-4J F7-90t3-C9D66COA573C. Podpisany

Rady

Miejskiej

Strona l

Zalącznik

do Uc hwaly Nr 11 1/2 1/2014

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im
z dnia 30 grudnia 201 4 r.
PLAN l>nA C Y nADY MI EJSKIEJ
W MAKOWI E MAZOWIEC KIM NA 2015 nOK

I KWAn TA L
-

Podj ęci e

uchwaly w spraw ie

przyj ęc i a

-

Podj ęc i e

uchwaly w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazow ieck i.
bu dżet u

Miasta Maków Mazowieck i na 20 15 r.

- Podj ęcie u ch wały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowan ia przestrzennego Miasta Makowa
Mazowiecki - sektor C.
- Przyj ęcie sprawozda nia z rea lizacji Miejsk iego Programu
Alkoholowych w Makowie Mazowieckim za 20 I 4 rok .

Profilak tyki

i Rozw i ązywan i a

Problemów

- Przyj ęcie sprawozdania z rea lizacji Miejskiego
w Makowie Mazowieckim za 2014 rok.

Profil aktyki

i Przeciwdzialani a

Narkomani

Programu

- Informacja z rea lizacji wypoczynku zimowego (wypoczynek dzieci i
- Analiza

dz iałan ia

młod zieży).

Miasta Maków Mazowiecki w Zwi ązkach Międzygminnych.

- Podj ęc i e uch wały w sprawie przyj ęc i a wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Maków Mazowiecki na lata 201 5 - 20 19.
- Rozpatrzenie

bi eżącyc h

projektów uchwal sk ierowanyc h pod obrady Rady Miejskiej .

II KWAnTAL
- Informacj a o stani e

bezpieczeństwa

i po rządku publicznego na terenie Mias ta Maków Mazowiecki.

- Informacja o stanie

bezpi eczeństwa przeciwpożarowego

na terenie Miasta Maków Mazowiecki .

- lnfonnacja z dzi a l a lnośc i jednostek budżetowych Miasta za 2014 rok.
- Przyj ęcie

infonnacji z realizacji programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjam i
oraz podmiotami , o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o d zi ała ln ości pożytk u publicznego

pozarządowy mi

i o wolontariacie.
- ln fonnacj a o planowanych remontach w placów kac h ośw iatowo-wych o wawczych.
- Info nnacj a o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młod z i eży)
- Info nnacja z dzia l a ln ości spólek miej skich za 20 14 rok.
-

Podj ęc i e uchwały

- Rozpatrzenie
1II

w sprawie wykonania

b i eżących

projektów

budżetu

uch wał

za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

skierowanych pod obrady Rady Miejskiej.

KWAnTAŁ

- Informacja o realizacj i bu dżetu za I półrocze 201 5 roku.
- Raport z realizacji

zada ń ośw iatowych .

- Informacja z realizacj i wypoczynku letn iego (wszystkie organizacje
-Informacja z realizacj i przygo towa ń placówe k ośw iatowych do
- Rozpatrzenie

IV

bieżącyc h

korzyst aj ące

rozpoczęc i a

z dotacji).

roku szkol nego 2015/20 16.

proje któw uchwal skierowanych pod obrady Rady Miejsk iej.

KWART A Ł

- Dyskusja nad pierwszym i za loże ni a mi do

bu dże tu

na 20 I 6 r.

- Omówienie wniosków wy pracowa nyc h przez Komisj e Rady Miejskiej do

td: DC48225A-F I F3-4 3F7-90I J-C9B66COA57JC. Pod pisany

budżet u

miasta na 2016 rok.

Strona

J

- In fo rmacja o
-

Podj ęc i e

ośw iad cze nia c h majątkowyc h

radn ych i pracowników

sam o rządowych

za 2014 r.

P rzyjęcia programu wspólpracy Miasta Maków Mazo wiecki z orgalll zacJa mi
oraz podmiotami, O których mowa wart . 3 liSt. 3 ustawy Odziala lllosci pożytku publ icznego i o

uchwal y w sprawie

pozarządowy m i

wolontariacie.

- In fo rmacja o proj ekc ie

bud żetu

na 20 16 rok.

-

Podj ęcie

uchwaty w spraw ie ustalenia stawek podatków i opiat lokalnyc h na 20 16 rok.

-

Podjęcie

uchwa ly w sprawie przyjęc i a Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki.

-

Podjęcie

uchwaly w sprawie uchwalenia

-

Podjęci e uchwaly w sprawie uchwalenia Miej skiego Programu Profilaktyki i
A lkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2016 rok.

-

Podjęcie uchwaly w sprawie uchwaleni a Miejskiego PrograOlu Profilaktyk i i
w Makowie Mazowieckim na 20 16 rok.

-

Podjęcie u chwały

budżetu

Miasta Maków Mazowiecki na 20 16 rok.
Rozw i ązywan i a

Prob lemów

Przeciwdziałania

Narkomani

w sprawie zmiany miej scowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków
Mazowiecki - sektor E.

- Uc hwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieck im na 20 16 rok.
-

Podj ęci e uchwa ły w spraw ie zatwierdzenia pl anu pracy Komisji Rew izyjnej Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim na 2016 rok.

-

Przedłożenie

- Rozpatrzenie

planów pracy
bieżących

stałych

projektów

Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 20 16 rok.
uchwał

skierowanych pod obrady Rady Miejs kiej.

Id: DC48225A- Ft F3-43 F7-90 J3-C9 B66COA573C. Podpisany

S trona 2

UZASA DNI EN I E
DO UCHWAŁY NR 111/21/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie

przyjęcia

planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika z § 20 ust. 1 Statutu Miasta Maków
Mazowiecki stanowiącego załączn i k do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowiecki m z dnia 5 grudnia 20 13 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13208 z dnia 11
grudnia 2013 r.).
Mając powyższe

na uwadze

przedkładam

Id: DC48225A·FI F3-43F7-90 13-C91l66COA573C. Podpisa ny

Wysokiej Radzie projekt

u chwały

celem

podjęcia .

Strona l

ZaJącznik Nr .........
'"....
~..........

.l.U..........
~~ia ..JQ../..l..•.2.().L/1c

do Protokołu Nr ..

UC HW ALA NR 111/22/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOW IECK IM

7

z d nia 30 gmdnia 20 14 r.
w sprawie

przyjęcia

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Makowic Mazowieckim na 2015 rok

Na podstawie art. 22 ust. I ustawy o sa m orządz i e gminnym (Dz. U. z 20 13 r. poz. 594 z póżn. zm .) oraz
§ 85 ust. I Statutu Miasta Maków Mazowiecki s tanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV II/240/20 l 3 Rady
Miejskiej w Makow ie Mazowieckim z dnia 5 g rudnia 20 13 r. (Dz. Urz. Woj . Mazowieck iego poz. J3208 z dnia
II grudnia 20 13 r.) uchwala s i ę, co następuj e:

§ 1. Przyjmuje s i ę plan pracy Komisj i Rewi zyj nej Rady Miejskiej w Makowi c Mazow ieckim na 2015 rok
w brzmieniu określonym w załączniku do uc h wa ł y.
§ 2. Wykonan ie

uchwały

§ 3. Uchwa ła wchodzi w

powierza
życ ie

si ę

BUOlJistrzowi Miasta.

z dni em

podj ęc ia.

Przewodniczący

Rady

M iejskiej

~>--~

Id: C0664525·6EEO·490D·990 1·82AA FD515370. Podpi sany

Strona I

Za ł ącz nik

do

Uchwały

Nr IU/22/20 ł 4

Rudy M iejskiej w Makowic Mazo wieck im
z dni a 30 grudni a 20 ł 4 r.
Pla" pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok
STYCZEŃ

l . Opracowanie planu kon troli jednostek organizacyjnych i ich zakresu
2. Sprawy

bi eżące.

MARZEC
ł

. Sprawy

bieżące .

KWIECIEŃ I. Analiza sprawozd a ń finansowych jednostek organizacyjnych Miasta.

2. Sprawy

bi eżące.

MAJ
I. Analiza kosztów przeznaczonyc h z

budże tu

Miasta na obchody Dni Makowa.

2. Analiza kosztów p rzeznaczonych z budżetu Miasta na remonty w placówkach oświatowo - wychowawczych.
3. Sprawy

bieżące .

CZERWIEC
I. Zapoznanie

s ię

z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania

2. Analiza sprawozdania Burmistrza z wykonania
3. Opracowanie wniosku
4. Sprawy

dotyczącego

budżetu

budżetu

za rok 2014.

za 2014 rok.

absolutorium dla Burmi strza Miasta Maków Mazowiecki.

bieżące.

WRZESIEŃ

I. Analiza informacji z realizacji
2. Sprawy

bud żetu

Miasta za I półrocze 2015 r.

bi eżące.

PAŹDZIERNIK

l. Analiza wniosków przedstawionych do
2. Sprawy

budżetu

miasta na 2016 r.

bieżące.

LISTOPAD
I. Analiza projektu
2. Sprawy

bud żetu

Mias ta na 2016 rok.

bieżące.

GRUDZIEŃ

I. Analiza stawek podatków i opłat lokalnyc h na 20 16 rok.
2. Sprawy

bieżące .

UWAGA! Plan pracy Komisji Rewizyjnej może ZOS k1Ć zwery fikowany poprzez wnioski napływające od
Rady Miejskiej, Przewodni czącego Rady i radnych. Ewentualne kontrole jednostek podległych Mias tu zostaną
przeprowadzone na wniosek Rady Miej skiej.

Id : C0664525-6EEO-490D-99B 1-82AA FOS I 5370. Pod pisany

Strona I

,
UZASA DNIENIE
DO UCHWAŁ Y NR 111/22/2014
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie

przyjęcia

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

Obowiązek przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej wynika z § 85 ust. 1 Statutu Miasta Maków
Mazowiecki s tanowi ącego załączn i k do u chwały Nr XXXVII/240/20 13 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 5 grudnia 20 13 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 13208 z dnia 11
grudnia 2013 r.).

Mając powyższe

na uwadze

p rzedkładam

Wysokiej Radzie projekt

uchwały

przewodni cz~c~ y

Grzegu

Id: C0664525·6EEO-490D·99 BJ-82AAF D5 J5370. Podpisany

celem

podjęcia .

i Rewizyjnej

guszeWSki

SIrona l

/'

Załącznik Nr ...... /!~...........
I( \

do Protokołu Nr ......IW-••...•
z dnia

.3./2/t..;?QLf:f.h

Plan pracy
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok.

STYCZEŃ:

l. Opiniowanie uchwa ły w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 20 15 - 2019.
2. Opiniowanie uchwal y w sprawie uchwalen ia budżetu Miasta Maków
Mazowiecki na 2015 r.
2. Opiniowanie innych projektów uchwał.
3. Sprawy różne.
LUTY:

l. Opiniowanie proj ektów uchwal.
2. Sprawy różne.
MARZEC:

l . Opiniowanie projektów uchwal.
2. Sprawy różne.
KWIECIEŃ:

l . Analiza informacj i z d ziałalnośc i jednostek
20 14.
2. Opiniowanie projektów uchwal.
3. Sprawy różne.

bud żetowych

miasta za rok

MAJ:

1. Analiza stopnia rea lizacji bud żetu Miasta za I kwartał 2015 r.
2. Analiza za legło śc i podatkowych wobec Miasta i udzielonych ulg oraz
umorzeń za rok 20 14 i l kwartał roku 2015.
3. Analiza zaloże ń gospodarki remontowej w placówkach szkolno
wychowawczych.
4. Informacj a o przygotowaniach do Dni Makowa.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.
CZERWIEC:
l. Analiza proj ektu uchwały w sprawie wykonania budżetu za rok 2014
i udzieleni e abso lutorium Burmistrzowi Miasta.
2. Analiza informacji z działalności spółek prawa handlowego: JUMA, TBS
i MPUK Sp. z 0.0.
3. Sprawy różne.
WRZESIEŃ:

l. Analiza stopnia reali zacji bud żetu Miasta za l pó łrocze 2015 r.
2. Analiza termin owości i stopnia regulowan ia zo bowiązań oraz
egzekwowanie n a l eżn ośc i za l półrocze 20 14 r.
3. Anali za za l eglo śc i podatkowych wobec Miasta.

4. Przegląd i analiza zwo lni eń oraz
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Sprawy różne.

umo rze ń

podatkowych w I półroczu 2015 r.

PAŹDZIERNIK:

l . Opiniowanie proj ektów uchwal.
2. Sprawy różne.

LISTOPAD:
l . Analiza stopnia realizacj i budżetu Miasta za trzy
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne.

kwartały

2015 roku.

GRUDZIEŃ:

l . Analiza i zaopiniowanie bud żetu Miasta na 2016 rok z uwzg lędnieniem
wniosków Komi sji Rady.
2. Analiza stawek podatków lokalnych na 20 16 rok.
3. Op ini owan ie projektów lich wał.
4. Sprawy różne.

PrzewodniczlIC

o isji

Budżetu

(... )

PLAN PRACY
KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
NA ROK20J5

Załącznik Nr " ..... ,/..~""." ..•
do Protokołu Nr ....
z dnia

.29...1;z.J.I.Q/..~ l.

Lp.

Termin realizacji

Tema(yka

l.

Styczeń

2.

Marzec

I. Podjęcie uchwały w sprawie zm ian miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Maków Maz. - SEKTOR C.
2. Przyjęcie s prawozdań z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywa niu Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2014 r.
3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal
I.Analiza dzia lań Miasta Makowa Mazowieckiego w Związkach
Międzygminnych

3.

Kwiecień

5.

Czerwiec

6.

Wrzesieli

7.

Paździemik

8.

Listopad

9.

Grudzień

2.0mówienie wieloletniego programu gospoda rowania mieszkan iowym
zasobem Miasta Maków Mazowiecki na lata 20 15-20 19.
3.lnformacja o strukturze organizacyjnej jednostek budżetowych oraz spółek
Miasta Makowa Mazowieckiego (ustalenie harmonogramu wizytacji
jednostek budżetowych).
I.Przyjęcie informacji z dzialalno śc i jednostek budżetowych oraz spółek
Miasta za rok 2014.
2.loformacja o stanie bezpieczeń stwa i porządku publicznego oraz
przec i wpożarowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
3.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal
I.Omówienie sprawozdania z wykonania bud żetu za rok 2014 oraz
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.
2.0mówienie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe Makowa Mazowieckiego.
3. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwal.
I.Omów ienie sprawozdania z rea li zacj i budżetu Miasta za I półrocze 2015 r.
2.Sprawy bież1J.ce.
I.Omówienie programu wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3
ust. 3 ustawy o działalnośc i pożytku publicznego i o wolontariacie na
2016 rok.
2.0mówienie wniosków wypracowanych prze komisję do budżetu miasta na
2016 rok.
I. Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 20 16 rok.
2. Omówienie stanu zaawansowania zadalI inwestycyjnych ujętych w
planach na 2015 rok.
I.Opiniowanie uchwal w sprawie ustalenia stawek podatków lokalnych
na 2016 rok.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian miej scowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki 

SEKTORE.
3 .Przedlożen i e

planu pracy komisji na rok 2016.
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Plan pracy
Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury
i Kultury Fizycznej
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2015 rok

STYCZEŃ:
I. Opiniowanie

uchwał

o wieloletnich programach pomocy
państwa i miasta w zakresie dożywiania .
2. Organizacja akcji "Zima 2015".

MARZEC:
Przyjęcie

sprawozdania z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z
Przeciwdziałania
Miejskiego Programu Profilaktyki
Narkomanii za 2014 rok.
2.Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zImowego
dzieci i młodzieży.
3.0piniowanie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń
nauczycieli
na poszczególnych
stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto za
2014 rok.
l.

KWIECIEŃ:
informacji z działalności jednostek budżetowych
Miasta za 2014 rok.
2.P rzyjęc i e informacji z realizacji programu współpracy
Miasta
Maków
Mazowiecki
z
organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
l.

Przyjęcie

MAJ:
1. Organizacja obchodów Dni Makowa Mazowieckiego.
2. Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za zasług dla
Miasta Makowa Mazowieckiego".
3. Przygotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
4. Przygotowanie do remontów w placówkach oświatowo
wychowawczych.

CZERWIEC:
l. Nadanie odznaki zasłużonym dla miasta
Mazowieckiego.
2. Obchody Dni Makowa Mazowieckiego.

Makowa

J... ."

L.

WRZESIEŃ:
l. Informacja z realizacji wypoczynku letniego.
2. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek
oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
3. Przyjęcie informacji na temat osiągnięć w dziedzinie
oświaty i sportu uzyskanych przez uczmow szkół
prowadzonych przez Miasto - raport o realizacji zadań
oświatowych.

4. Opiniowanie informacji z realizacji
I półrocze 2015 roku.

budżetu

Miasta za

PAŹDZIERNIK:
I.Przyjęcie

programu
współpracy
Miasta
Makowa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami , o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o
działalności po żytku publicznego i o wolontariacie na
2016 rok.
2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami pożytku publicznego działającymi na terenie
Makowa Mazowieckiego.

LISTOPAD:
l.Opiniowane projektu

bud żetu

Miasta na 2016 rok.

GRUDZIEŃ:
l. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2016 rok.
2.0piniowanie
Miejskiego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
3.0piniowanie
Miejskiego
Programu
Profilaktyki
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Przewodniczący

Arkadiusz

Komisji Oświaty ( ... )
Dobrzyński
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