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ZAPROSZENIE 

Zgodn ie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na 
XXIV sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 

140030 października 2012 roku o godz. w budynku Urzędu Miejskiego z 
porządkiem obrad: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków 

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 
rok". 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ 
przeznaczonych do spożycia poza miejsce, jak i w miejscu sprzedaży. 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
każdym okręgu wyborczym. 

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 
stanowiącego mienie komunalne. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości . 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki na 2012 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki. 

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych . 
16. Zapytania i wolne wnioski . 
17. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej. 

przeWOdniCZąjM Miejskiej 

walde~bTelSki 



Protokół z XXIV sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 30 października 2012 r. 


w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego. 


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

Obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 14.00 otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, 
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy. 

Ustawowy skład Rady 15 radnych . Wszyscy radni obecni. 

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

Obrady XXIV sesji trwały w czasie od godz. 14.00 do 17.00. 

Ad pkt 1. 

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad 
punktu nr 13 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej pożyczki, ponieważ budowa separatora jako inwestycja jeszcze się 
nie rozpoczęła. 

Przewodniczący Komisy Polityki Regionalnej ( .. . ) Remigiusz Chrzanowski przedstawił 
wniosek komisji w sprawie wycofania punktów 16 i 17 porządku obrad do ponowne 
rozpatrzenia na komisjach łącznie z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok. 
Punkty 16 i 17 odnoszą się do uchwał podatkowych. 

Przewodniczący RM wniosek zgłoszony przez Komisję Polityki Regionalnej ( ... ) poddał 
pod głosowanie: 

za - 10 głosów, przeciw - 5 głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Wniosek komisji został przyjęty . 

Przewodniczący RM zmianę porządku obrad zgłoszoną przez Burmistrza Miasta poddał 
pod głosowanie: 

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

Zmiana porządku obrad została przyjęta. 



Przewodniczący RM porządek obrad poddał pod głosowanie: 

za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 1 głos. 

Porządek został przyjęty. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM poinformował, że protokół z XXIII sesji był do wglądu w Biurze 
Rady . 

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM przyjęcie protokołu z XXIII sesji 
poddał pod głosowanie: 

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

Protokół z XXIII sesji został przyjęty. 

Ad pkt 3. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstaw ił informację z działalności między 
sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią załącznik 
nr 3 do protokołu. Przedstawił informację o oświadczeniach majątkowych Skarbnik 
Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta, kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego wydających decyzje 
administracyjne w jego imieniu . 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski pOinformował, że zgodnie z art. 24 h ust. 12 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w terminie do dnia 30.04.2012 
roku przesłał 14 oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej za 2011 rok do 
Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim . Naczelnik Urzędu Skarbowego w 
Makowie Mazowieckim pismem z dnia 29 października 2012 roku o numerze 
1411/AP/072-16/12/KKA BA 67687/2012 poinformował, że w wyniku analizy 
oświadczeń majątkowych stwierdzono niewielkie nieprawidłowości w 10 
oświadczeniach majątkowych , które przekazano do uzupełnienia . Składający 
oświadczenia majątkowe pismem z dnia 30.10.2012r. zostali poinformowani o 
potrzebie niezwłocznego uzupełnienia danych w formie pisemnego wyjaśnienia. 
Ponadto do Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim wpłynęły z Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta i 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w których nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Ad pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych. 

Radny Marek Jaroszewski zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób miasto jest 
przygotowane do ustawy śmieciowej, w zakresie opłaty za śmieci i sposobu jej 
naliczania oraz w jaki sposób spółka będąca w 100% własnością miasta przygotowuje 
się do nowej ustawy w zakresie oferty, którą będzie zobowiązana złożyć. 
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Poinformował, że na terenie Mazowsza pojawił się program Jessica udzielający 
pożyczek na 20 lat, których stopa oprocentowania wynosi 0/5%/ a swymi 
możliwościami realizacji obejmuje odrestaurowanie rynków, skwerów, parków, placów 
zabaw oraz wymianę oświetlenia na źródła energooszczędne, jak również rozwój sieci 
ciepłowniczej. POinformował, że na stronach internetowych znajdują się informacje, że 
Urząd Mazowiecki przekazuje 96 milionów złotych dotacji na drogi i ich remont y/ 
zapytał czy Urząd Miejski złożył taki wniosek, ponieważ termin składania wniosków był 
wyznaczony do końca września. Projekt ten jest realizowany od 2008 roku i wydano 
już na niego 240 milionów złotych, zbudowano 800 kilometrów dróg. Dopłata wynosi 
maksymalnie 75% czyli 3.000.000/00 złotych . W sytuacji gdy na osiedlu Grzanka są 
tak duże problemy drogowe wyraził zdziwienie, że do chwili obecnej nikt z takiego 
programu nie skorzystał. Program ma na celu poprawienie jakości dróg. Zwrócił się z 
zapytaniem o ilość wszystkich wniosków złożonych przez miasto w 2012 roku w 
zakresie dofinansowanie zewnętrznego. 

Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok". 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że komisja 
oświaty była zgodna, że program uchwalany co roku na mocy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie jest niezwykle potrzebny. Na program 
przeznaczone jest 120.000/00 złotych i jest to kwota porównywalna z latami 
ubiegłymi. Program ma na celu zlecan ie organizacjom zadań z zakresu kultury, sportu 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w celu uatrakcyjnienia oferty. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok". Przewodniczący RM 
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 XXIV/1S0/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2013 rok", która stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4/5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia 
poza miejsce, jak i w miejscu sprzedaży. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4/5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejsce, 
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jak i w mieJscu sprzedaży. Przewodniczący RM 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 XXIV/151/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 
4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejsce, jak i w 
miejscu sprzedaży, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Przewodniczący RM 
projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 14 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - O głosów . 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 14 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXIV/152/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
podziału Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, która stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 
stanowiącego mienie komunalne. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 
komunalne. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXIV/153/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne, 
która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny 
nieruchomości . 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
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wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości. Przewodniczący RM 
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 XXIV/154/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, która stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości. Przewodniczący RM 
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 XXIV/155/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, która stanowi załącznik nr 9 
do protokołu. 

Ad pkt 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepienlęznego i 
objęcie udziałów w JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Makowie Mazowiecki. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej ( ... ) Remigiusz Chrzanowski 
poinformował, że komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

• Radny Andrzej Bronowicz zwrócił się z zapytaniem czy wiadomo dlaczego w taki 
sposób przebiegło głosowanie . 

Radny Jerzy Dąbrowski odpowiedział, że prowadzona była dwugodzinna dyskusja po 
której każdy zadecydował o losach uchwały w głosowaniu. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że w dniu wczorajszym do 
biura rady wpłynęła uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Jubilatka z propozycją 
odkupu udziałów Spółki JUMA i mogło to mieć decydujący wpływ na taki a nie inny 
wynik głosowania członków komisji polityki regionalnej. 

Radny Marek Jaroszewski poinformował, że rada od początku swojej kadencji zajmuje 
się sprawą ciepłownictwa i współpracując z burmistrzem wyraziła zgodę na udzielenie 
pożyczki na zakup sieci, działki, podjęte działania miały na celu umożliwienie rozwoju 
ciepłownictwa w mieście. Radni wielokrotnie monitowali o konieczności zakupu 
majątku od Syndyka. POinformował, że jest w posiadaniu pisma od Syndyka Masy 
Upadłościowej, które jest z marca obecnego roku, o następującej treści: "Zwracam 
się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy Miasto Maków Mazowiecki jest w 
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dalszym c iągu zainteresowane zakupem nieruchomości przy ulicy Przemysłowej 5, jak 
również czy zamierza i w jakim terminie chce złożyć ofertę zakupu . Bardzo proszę o 
szybką odpowiedź w niniejszej sprawie ma ona bowiem duże znaczenie dla dalszego 
postępowania procesu upadłościowego. Brak odpowiedzi w terminie do 10 kwietnia 
uznane zostanie za ostateczną rezygnację Miasta z zakupu". Wyjaśnił, że burmistrz 
nie zrobił nic, milczał do czerwca, aby w sierpniu zwołać sesję nadzwyczajną w celu 
odkupienia majątku, skąd takie wiadomości - nie wiadomo. W chwili obecnej w 
mieście budowane są dwa bloku z których jeden ma ciepło, natomiast drugi ciepła nie 
ma. Miasto ma 92% w spółce, która nie ma ciepłowni, natomiast burmistrz tworzy 
zabiegi, aby stworzyć wrażenie wokół tego tematu, że chce zwiększyć udziały, że chce 
aportem wnieść działki, nie potrafi dogadać się ze wspólnikiem . Zwrócił się do Pani 
Katarzyny Kurek - redaktor gazety sprzyjającej burmistrzowi, aby nie pisała 

artykułów mówiących o tym, że grupa radnych hamuje, dlatego, że jeśli zapozna się 
ona z treścią pisma od Syndyka, to wtedy widać kto był największym hamulcem 
rozwoju ciepłownictwa w Makowie. 

Przewodniczący RM Wa ldemar Zabielski wyraził zdziwienie, że radny przedstawionych 
argumentów nie podniósł na posiedzeniu komisji. 

Radny Andrzej Bronowicz poinformował, że nie było żadnej zgody rady na wykupienie 
za 1.100.000,00 złotych nieruchomość po Inkluzie od Syndyka, było na ten temat 
wiele dyskusji i rozmów, ale żadna decyzja nie zapadła. Najlepszym dowodem na to, 
że nie ma w mieście żadnej intencji, aby ciepłownictwo rozwijać jest fakt, że kiedy 
burmistrz miasta zaproponował 500.000,00 złotych na dokapita lizowanie spółki JUMA 
to takiej zgody nie było i to są twarde fakty, a nie bicie piany słownej wokół tego 
tematu. 

Radny Jan Kubaszewski poinformował, że nie rozumie skąd wzięła się kwota 
1.100.000,00 złotych, czy burmistrz odpowiedział Syndykowi i jaki miał w tym cel, to 
jest to jego sprawa. Poinformował, że chwili obecnej kilkanaście podmiotów odwołało 
się od decyzji Syndyka. Wyjaśnił, że w chwili gdy burmistrz wnioskował o 
dokapitalizowanie spółki były głosy, że Syndyk sprzeda więcej za dużo mniejszą sumę. 
Wyraził zdanie, że nie wie co się dzieje, gdy burmistrz chce kup ić to część radnych 
głosuje tak, druga część inaczej, gdy pojawia się propozycja fuzji burmistrz sprawdza 
jej zasadność i opłacalność powołując ekspertów na których wyrzuca pieniądze w 
błoto, po spotkaniu z ekspertami okazuje się, że rada temat fuzji zostawia. Pojawia się 
nowa propozycja burmistrza w sprawie dokapitalizowania spółki, radni natomiast 
proponują spółkę z powiatem, która prawnie nie ma możliwości funkcjonowania. 
Obecnie nowa propozycja burmistrza dotyczy wn iesienia aportu do spółki, część 
radnych postu luje o wykupienie udziałów od drugiego wspólnika po określonej cenie. 
Brak we wszystkim logiki, natomiast widać zamierzoną grę . 

Prezes SM Jubilatka Lech Gadomski poinformował, że na poprzednich obradach sesji 
burmistrz miasta zdejmuje z porządku obrad uchwałę w sprawie wniesienia aportu, 
natomiast wnosi uchwałę w spraw ie wykupu udziałów od drugiego wspólnika . Obecny 
na obradach sesji Prezes Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na poniedz i ałek i 
zaprasza na nie burmistrza miasta, który złożył ofertę kupna udziałów, ponieważ rada 
nadzorcza chciała uzyskać dodatkowe informacje, aby móc z pełną odpowiedzia l nością 
podjąć decyzje o sprzedaży udziałów więcej wartych za mniejszą cenę. Rada 
nadzorcza nie uzyskała żadnych dodatkowych informacji, jak również nie dowiedziała 
się niczego w temacie wycofania i ponownego wniesienia do porządku obrad uchwały 
o aporcie. Więc jeś l i ktoś składa Spółdzielni ofertę zakupu udziałów i nie chce, bądź 
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nie może powiedzieć co dalej zrobi z tą spółką, gdzie 70% odbiorców stanowi 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, to proszę się nie dziwić, że spółdzielnia nie wyraziła zgody 
na sprzedaż . Skoro miasto nie ma pomysłu na energetykę cieplną, rada nadzorcza 
wystąpiła o kupno udziałów miasta, ponieważ spółdzielnia ma pomysł rozwoju spółki i 
ciepłownictwa w mieście . Bezpieczeństwo energetyczne w mieście jest zapewnione i 
ono będzie. W chwili obecnej jest sieć, którą odbiorcy spłacają, ponieważ na nią 
udzielona była pożyczka. Odbiorcy chcący się podłączyć nie mają takiej możliwości 
ponieważ nie ma ciepłowni. W 2002 roku miasto podpisało umowę na świadczenie 

usług ciepłowniczych z osobą fizyczną i również teraz może podpisać taką umowę. 
Zaznaczył, że nikt w mieście nie będzie prowadził działalności komunalnej na zasadach 
innym niż tylko te, które radni ustalą. Spółdzielnia odnosi wrażenie, że stała się 
elementem gry między organami miasta, które powinny ustalić jednolity plan i 
stanowisko. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski zaproponował czy nie warto byłoby 
trwającej sesji przerwać, aby tak jak było sugerowane zwołać wspólne posiedzenia 
obydwu rad . Sytuacja jest dynamiczna, wczoraj miasto otrzymało ofertę, z której 
niewiele wynikało, kilka chwil wcześniej prezes przytoczył więcej szczegółów. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 14: 55 do 15: 15. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zaproponował zniesienie projektu uchwały z 
porządku obrad w celu poprowadzenia rozmów w tym temacie z Radą Nadzorczą 
Spółdzielni. Poddał propozycję pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 3 głosy . 

Uchwała została zniesiona z porządku obrad. 

Ad pkt 12. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski poinformował, że w dniu 
26 października bieżącego roku odbyło się posiedzenie komisji na której pozytywnie 
zaopiniowano projektu uchwały . 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoter
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowan ie: 

projektu 
minowej 

uchwały 

pożyczki. 

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 XXIVj156j2012 z dnia 30 października 2012 roku zmieniającą 
uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, która stanowi załącznik nr 
10 do protokołu. 

Ad pkt 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012 - 2034. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski poinformował, że w dniu 
26 paźdz i ernika bieżącego roku odbyło się posiedzenie komisji na której pozytywnie 
zaopiniowano projekt uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w 
budżecie na 2012 rok . 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie dokonania zm ian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 
Mazowiecki na lata 2012 - 2034. Przewodn iczący RM 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 XXIV/157/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
dokonania zmian w Wielo letniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 
lata 2012 - 2034, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu . 

Ad pkt 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zm ian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 
2012 rok. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański p rzedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok. Przewodniczący 
RM 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 XXIV/158/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, która stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu . 

Ad pkt 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki. 

Radny Stanisław Rzewnicki poinformował, że na wysokość wynagrodzenia osoby 
sprawującej funkcję Burmistrza Miasta powinna m ieć wpływ przede wszystkim jakość 
pracy, poziom odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także kompetencje. Od 6 
lat, od objęcia funkcji burmistrza przez Pana Janusza Jankowskiego Rada Miejska w 
Makowie Mazowieckim z dużym zaniepokojeniem obserwuje styl jego pracy, widzi 
liczne niedociągnięcia oraz nieprawidłowe pojmowanie pełnionej przez niego funkcji. 
Pan burmistrz Janusz Jankowski cechuje się brakiem elementarnej wiedzy 
znajomości przepisów prawa regulujących funkcjonowanie miasta. Ceduje większość 
obowiązków dotyczących kontaktów z Radą Miejską na podwładnych. Nie przedstawia 
propozycji działań zmierzających do zmniejszenia zadłużenia miasta. Głównymi 
argumentami merytorycznym uzasadniającymi zmniejszenie wynagrodzenia Panu 
Burmistrzowi są: brak na l eżytego nadzoru nad mieniem komunalnym (Decyzje 

i 
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Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące wyłączenia z użytkowania w 
całości lub części obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Makowie 
Mazowieckim, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie tej placówki oświatowej); 
narażenie budżetu miasta na dodatkowe i nieuzasadnione wydatki, które są wynikiem 
zaniechań i braku działania Burmistrza w wykonywaniu zadania własnego gminy, 
jakim jest dostawa energii cieplnej do budynków. Brak reakcji Burmistrza na ofertę 
Syndyka masy upadłości PUDH "Inkluz", spowodował dalszą zapaść w tym segmencie 
gospodarki komunalnej miasta i ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych w tym sektorze gospodarki; brak propozycji działań zmierzających do 
zmniejszenia zadłużenia miasta; brak pomysłów o charakterze gospodarczym na 
rozwój miasta oraz brak w tym zakresie współdziałania z innymi szczeblami 
samorządu terenowego; brak działań zmierzających do pozyskania środków 
zewnętrznych służących rewitalizacji i rozwojowi miasta; brak elementarnej wiedzy i 
znajomości przepisów prawa oraz brak kompetencji i współpracy z Radą Miejską, 
między innymi nie wykonywanie uchwał. Trudna sytuacja budżetowa miasta, 
konieczność zmniejszenia wydatków, jak również brak zaufania do burmistrza Janusz 
Jankowskiego i dezaprobaty dla prezentowanego przez niego stylu zarządzania 
miastem skłoniło radnych do przedłożenia niniejszej uchwały. Mając na uwadze 
zobligowanie Pana Burmistrza do podjęcia skutecznych działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego miasta, podjęcie uchwały jest jak najbardziej uzasadnione. W podpisie 
pod uchwałą: Stanisław Rzewnicki, Marek Jaroszewski, Tadeusz Szczuciński, Dariusz 
Miecznikowski, Waldemar Zabielski, Janusz Zalewski, Jerzy Dąbrowski, Elżbieta 
Michalska oraz Rafał Barański. 

Radny Rafał Barański wyjaśnił powody dla których zdecydował podpisać się pod 
projektem uchwały. Po pierwsze zdecydowała wizyta Pani Jolanty Hibner, która 
odwiedzała Maków w czerwcu, Pani Jolanta powiedziała tak: "Rafale zaprowadź mnie 
tam dokładnie w Makowie gdzie pozyska liście środki zewnętrzne z Unii Europejskiej , 
pokaż co w Makowie się stało jak wstąpiliście, skąd pozyskaliście jakieś środki". 
Wyjaśnił, że zawstydził się ponieważ nie wiedział co pokaże. Poinformował ją, że 
niedługo do użytku zostanie oddany Orlik, to ona mówi, że chociaż zobaczy Rynek w 
ramach przedstawionego konkursu XXI wiek Maków Mazowiecki widziany oczami 
naszej młodzieży , wspomniał, że trzy osoby wyjechały z Makowa i na pewno są 
zadowolone, co można stwierdzić po artykule w gazecie i rozmowach z nimi. 
POinformował, że pojechali na Rynek i nie będzie zdradzał komentarza, udali się nad 
zalew miejski, gdzie jest do zagospodarowania następny teren i tam również nie było 
co pokazać, ale obejrzeliśmy miejsce w którym mogłoby powstać rondo. 
Poinformował, że codziennie rano jeździ do pracy i codziennie są korki, w których 
stoją mieszkańcy próbujący dostać się do centrum miasta, aby zawieźć dzieci do 
szkoły, przedszkola lub udać się pracy. Wyraził słowa podziękowania dla policji za 
sprawny przebieg akcji każdego dnia o poranku. Wyjaśnił, że Pani Jolanta Hibner 
zaproponowała pomoc w utworzeniu ronda, ale zwróciła się z prośbą, aby burmistrz 
miasta przekazał jej informacje gdzie składane były wnioski o jakiekolwiek środki na 
ten celu. Dowiedzi ał się, że Pani Jolanta Hibner nie uzyskała żadnych informacji od 
burmistrza. POinformował, że burmistrz miasta jest oszczędny, ponieważ oszczędza na 
lampach oświetleniowych, na śmietniczkach, na żwirze nad za lewem, aby mieszkańcy 
nie mieli pięknego kąpieliska, na ratownikach w miesiącu sierpniu, zauważył, że jeśli 
pieniądze z budżetu miasta uciekają to czy oszczędności są należyte. Przytoczył 
przykłady w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego, w ramach 
której nie został złożo ny wniosek umorzeniowy na 50 .000,00 złotych, które lekką ręką 
miasto straciło, a mogłyby zostać wydane na łatanie dziur w ulicach lub lampy 
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oświetleniowe. Następnym przykładem jest gwarancja należytego wykonania umowy 
w kwocie 122.921,00 złotych na ulicę Armii Krajowej, z czego tłumaczył się na łamach 
gazety Skarbnik Miasta, wyraził zadowolenie, że miasto odwołało się od decyzji 
pieniądze może wrócą, ale w chwili obecnej ich nie ma. POinformował, że jest z okręgu 
wyborczego ulicy Kopernika, której mieszkańcy złożyli wniosek o zamontowanie progu 
zwalniającego przy bloku o numerze 15 z uwagi na rozwijanie dużych prędkości przez 
samochody osobowe. Zwrócił się z zapytaniem dlaczego mieszkańcy ulicy nie 
otrzymali żadnej odpowiedzi informującej o wystąpieniu miasta do starostwa lub 
spółdzielni. Zauważył, że powstała komisja do spraw poszerzenia granic miasta, która 
nie odbyła ani jednego posiedzenia, inne miasta starają się podjąć w tym zakresie 
jakiekolwiek działania, gdzie mają powstawać nowe miejsca pracy i fabryki ale nie 
mają gdzie. Przykładów mogłoby być wiele, ile informacji było zgłaszanych do 
zrobienia. Wyraził zdanie, że podpisał się pod uchwałą i będzie ją w głosowaniu 

popierał . 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski poinformował, że mieszkańcy ulicy 
Kopernika 15 otrzymali odpowiedź przez osobę, która w ich imieniu wnioskowała i 
zjawiła się w urzędzie. Starostwo wydało decyzję pozytywnie opiniującą montaż progu 
zwalniającego, który zostanie zainstalowany po przeprowadzeniu inwestycji przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w zakresie poprowadzenia kanalizacji 
sanitarnej w łączniku . Zwrócił się z zapytaniem do prezesa kiedy inwestycja zostanie 
zakończona . 

Prezes MPUK Jacek Żebrowski odpowiedział, że jest zawarta umowa z wykonawcą, 
który w chwili obecnej musiał zawiesić prowadzenie prac z uwagi na wysoki poziom 
wody gruntowej, trudno określić ostateczny termin wykonania inwestycji. 

Radny Rafał Barański wyjaśnił, że osoba która uzyskała informacje z urzędu nie była z 
niej zadowolona, ponieważ jedyne co zostało jej przekazane to wystąpienie do 
starostwa o opinię, przedłużanie procedury spowoduje montaż progu dopiero w 2013 
roku. 

Radny Andrzej Bronowicz wyraził zdanie, że pensja burmistrza w Makowie 
Mazowieckim jest określona i nie powinno się w sposób instrumentalny jej zmieniać . 
Głosowanie traktuje się jak głosowanie nad pensją burmistrza miasta, która musi być 
odpowiednia, aby nie był on podatny na wpływy. Tak drastyczne zmniejszenie pensji 
nie sprzyja autorytetowi rady miejskiej, miasta oraz urzędu. POinformował, że 

zarówno on, jak i radny Dariusz Tyjewski oraz Krzysztof Rutkowski nie będą głosowali 
na projektem uchwały. 

Radny Jan Kubaszewski zauważył, że rada ma ustalić coś co było już ustalone. 
Argumenty przedstawiane przez radnego Barańskiego są jak bajka, wszystko można 
wpisać i wszystko można zarzucić. Zauważył, że ze słów radnego wynika, że aby 
zdobyć pieniądze w ramach złożonych wniosków należy mieć poparcie, a nie dobrze 
wypełniony wniosek. Miasto zadłużone, a kto zezwalał na kredyty bo nie sam 
burmistrz, tylko z udziałem rady. Z porządku obrad zniesiono uchwały podatkowe więc 
w jaki sposób ma pracować Skarbnik Miasta przy planowaniu budżetu, skoro nie wie 
jakie dochody może założyć. POinformował, że brak wzrostu podatków w ubiegłym 
roku spowodowało mniejsze wpływy do budżetu, poszczególnym osobom 
zaoszczędziło to kilkanaście złotych, natomiast w przypadku dużych obiektów 
handlowych nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Większość rządzi, ale większość nie 
zawsze ma rację. 
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Radny Rafał Barański zwracając się do radnego Jana Kubaszewskiego poinformował, 
że bajki czyta dzieciom na dobranoc, natomiast zarzut dotyczący nie wysłania 
wniosków jest prawdziwy, ponieważ zupełnie nikt tego nie dokonał. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zauważył, że dyskusje wyglądają jak lincz nad 
burmistrzem, a to mają być jedynie konsekwencje za gospodarność. 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski odniósł się do wypowiedzi radnego Rafała 
Barańskiego i poinformował, że 122.000,00 złotych to nie jest żadne zabezpieczenie 
tylko to są pieniądze, które należą się miastu . Wyjaśnił, że wraz ze zmianami w 
budżecie radny głosował nad dochodami do budżetu w kwocie 122.000,00 złotych i 
należy się zastanowić czy to są pieniądze stracone czy nie. 

Radny Rafał Barański odpowiedział, że na ten temat prowadzone były rozmowy na 
komisji. 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski poinformował, że na posiedzeniu komisji rozmawiano 
o 113.000,00 złotych, które po kontroli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych zostały nałożone w ramach korekty finansowej, od której miasto złożyło 
skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego . Wyraził zdanie, że ma nadzieję, 
że pieniądze w ciągu pół roku wrócą do miasta. W przypadku umorzenia pożyczki, nie 
jest prawdą, że miasto nie złożyło wniosku o umorzenie, ponieważ taki wniosek został 
złożony, ogólne zasady składania wniosków o umorzenie są takie, że jeżeli samorząd 
gminny spłaci 50% pożyczki to może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie pożyczki w wysokośc i 15%, z 
uwagi na to, że miasto ma wysoki wskaźnik G i nie ma dodatkowych zwiększeń 
umorzeń. Pożyczka wynosiła 150.000,00 złotych, miasto mogło zwrócić się o 
umorzenie 15% czyli 22.500,00 złotych , a nie 50.000,00 złotych. Powody nie 
umorzenia pożyczki są całkiem inne niż przytoczone przez radnego. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poinformował, że zmiana wynagrodzenie jest 
decyzją polityczną, bo tak wynika z rozmów z osobami, które podpisały się pod 
projektem uchwały . Wyraził zdanie, że jest to cios poniżej pasa, natomiast 
uzasadnienie ściągnięte z Łomianek i do merytoryki nie będzie się odnosił. Zwrócił się 
do radnych, aby nie stawiali wyroków w zakresie straty pieniędzy w związku z 
realizacją inwestycji Armii Krajowej, ponieważ jeśli miasto wygra sprawę, to radny 
powinien go przeprosić . 

Radny Rafał Barański zgodził się ze słowami burmistrza, jeśli tylko miasto odzyska 
pieniądze. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjaśnił, że wszelkie niezbędne prace w mieście są 
wykonywane, ale oszczędności są również pozyskiwane. 

Mieszkaniec miasta Stanisław Romanowski wyjaśnił, że darzy burmistrza miasta 
szacunkiem, w poprzedniej kadencji był radnym, który z doniesień prasowych złożył 
najwięcej interpelacji czyli przysporzył problemów burmistrzowi. Zauważył, że toczy 
się wobec burmistrza bezpardonowa nagonka, przez co burmistrz ma prawo czuć się 
zaszczuty. Przedstawił dokonania burmistrza dla miasta w postaci, zmodernizowanego 
MDK, oczyszczalni ścieków ; boiska Orlik, boiska wielofunkcyjnego, które powstało z 
udziałem Prezesa Spółdzielni, modernizacji stadionu miejskiego, dokończenia hali 
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sportowej, budowy ulic i chodników: Wrzosowa, Witosa, Armii Krajowej, Królowej 
Jadwigi, kilka ulic na osiedlu pomowskim, Żytnia, Krasickiego, Spółdzielcza, położenie 
asfaltu w Rynku oraz sala konferencyjna urzędu, był również wkład finansowy przy 
termomodernizacji budynków wspólnot przy ulicy Moniuszki 1. Burmistrz pracuje w 
każdą sobotę, często mówiono o konieczności budowy budynku mieszkalnego dla 
ubogich rodzin i burmistrz to zrobił, mówiło się o konieczności zainstalowania 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza i Pułaskiego i burmistrz się do tego 
przyczynił. Wyraził zdanie, że nie godzi się z psuciem wizerunku burmistrza. 
Poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu kom isji polityki regionalnej na której 
zwrócił się z zapytan iem o przyczyny zmiany granic okręgu 4, t rzy osoby próbowały 
udzielić odpowiedzi, natomiast udzieliła jej czwarta osoba najbardziej kompetentna 
czyli burmistrz miasta. W czasie sesji nadzwyczajnej dotyczącej fuzji spółek miejskich, 
sesja była źle przygotowana i przewodniczący Rady nie zapewnił obsługi prawnej. 
Mając na uwadze fakt, że połączenie spółek było zadan iem o dużych nakładach 
finansowych niezwykle ważna była obecność radcy prawnego. Wyraził zdanie, że jeśli 
w skład rady wchodzą osoby bez zdanej matury, to budzi to wątpliwości co do 
kompetencji organu rady. Skoro jednym z powodów obniżenia wynagrodzenia 
burmistrzowi są oszczędności do budżetu to zaproponował, aby obniżyć diety radnym 
o 50% i z tego tytułu oszczędności do budżetu będą jeszcze większe. Projekt uchwały 
podpisało 9 radnych, niech będą odważni powiedzieć, że byliby lepszymi burmistrzami. 
Wyraził opinię, że grupa radnych upokorzyła najważniejszego człowieka w mieście, 
zamiast wskazywać, podpowiadać i konsultować. Brak współpracy miedzy 
burmistrzem i radnymi może źle wpływać na postrzeganie tych stosunków przez 
zewnętrznych przedsiębiorców zainteresowanych lokowaniem w naszym mieście 
kapitałów. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 9 głosów, przeciw - 6 głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 9 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXIV/159/2012 z dnia 30 października 2012 roku w sprawie 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, 
która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 16:20 do 16:25. 

Ad pkt 16. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski w odpowiedzi na interpelację radnego 
Marka Jaroszewskiego poinformował, że w 2011 roku parlament przyjął ustawę o 
zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, która weszła w życie od 
01 stycznia 2012 roku i część przepisów jest już bezwzględnie obowiązująca, a część 
jest fakultatywna, które można wdrażać ale nie koniecznie. Gmina musi odbierać 
śmieci najpóźniej od 01 lipca 2013 roku i makowski samorząd wzorem innych 
samorządów zrobi to w terminie ostatn im możliwym przewidzianym w ustawie również 
w odniesieniu do przyjęcia pakietów uchwał, które należy przyjąć do końca bieżącego 
roku. Jedną z uchwał będzie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w 
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gminach musi ona być przyjęta do końca roku, ale nie może być przyjęta wczesnleJ 
niż aktualizacja Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami, natomiast sejmik 
przyjął program w październiku . W grudniu należy podjąć uchwały i aby to zrobić 
niezwykle ważne będzie prowadzenie ożywionych dyskusji, ponieważ każdy pomysł 
będzie na wagę złota z uwagi na to, iż temat jest świeży i nie ma przetartych ścieżek. 
Kolejną uchwałą będzie uchwała w sprawie ustalenia opłaty, którą będą ponosili 
mieszkańcy za odbiór śmieci, wybór metody naliczania opłaty z rekomendacją, aby 
uzależniona była od liczby osób, wzór deklaracji, terminy wnoszenia opłat oraz 
uchwałę o zakresie świadczenia usług przez gminę. Rekomendacja będzie dotyczyła 
wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie gminy, również 
niezamieszkałych . Wyjaśnił, że Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych będzie 
prowadziło własną politykę w zakresie gospodarki odpadami, zauważył, że nowa 
ustawa określa, że zlecenie odbioru śmieci musi zostać przeprowadzone zgodnie z 
ustawą prawo zamówień publicznych, które ogranicza możliwość zlecenia zadania 
własnej spółce miejskiej powołanej do tego typu celów i zadań. POinformował, że 
nowym instrumentem wspierającym działania samorządów - gmin miejskich - jest 
fundusz Jessica, który realizowany jest przez konsorcjum: Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Agencja Rozwoju Mazowsza i Mazowiecka Agencja Energetyczna. 
Instrument ten jest alternatywną na tle ograniczonych środków unijnych, tworzony 
jest on z tzw. resztówek i wkładów z województwa mazowieckiego. Opiera się na 
dwóch trzonach: rewitalizacji miasta i energetyki, które wymagają aby projekty były 
innowacyjne w ramach konkursów, natomiast budżet jest ograniczony. W zakresie 
energii cieplnej należy mieć projekty i kosztorysy, którymi należy się wykazać, 
ponieważ program tego oczekuje . W zakresie rewitalizacji program obejmuje 
rewitalizację dającą przychód gminie, czyli rozwiązania generujące przychody. W 
przypadku zwrotnych form wsparcia program jest atrakcyjny. Wyjaśnił, że programy 
w zakresie dróg są to Schetynówki, w którym gmina może złożyć jeden wniosek, 
natomiast powiat dwa. Program obejmuje dofinansowanie na poziomie 30%, miasto w 
2010 roku składało wniosek na osiedle Południe, w 2011 roku na ulicę Jaśminową. 
Warunkiem konkursu jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, 
pozwolenia na budowę oraz osiąganie poszczególnych puntków za odpowiednie 
dziedziny. Największym powodzeniem cieszą się przedsięwzi ęcia, które mają 
połączenia z drogami wyższego szczebla, dlatego też ulice w Makowie stają na 
niższych poziomach niż ulice w innych miastach. Duże prawdopodobieństwo uzyskania 
dofinansowania jest w przypadku partnerstwa z powiatem na ulicę Słoniawską oraz 
Zachodnią z Przemysłową. Należy zastanowić się czy bieżące potrzeby są ważniejsze, 
czy może znowu kazać czekać mieszkańcom osiedla Grzanka, ponieważ na innych 
terenach pojawia się możliwość uzyskania dofinansowania. Zwrócił się do radnego 
Rafał Barańskiego, że może w Makowie nie ma wielu tablic pamiątkowych jak w 
innych miejscowościach, ale ulica Armii Krajowej została wykonana ze środków 
unijnych oraz wiele innych dofinansowań miękkich można zauważyć w placówkach 
oświatowych . 

Radny Marek Jaroszewski zwrócił się o przedstawienie informacji na temat wniosków o 
fundusze zewnętrzne w 2012 roku. 

Ad pkt 17. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak wyraził zdanie, że 
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personalne wybory powodują duże emocje i gdy brakuje racjonalnych wyborów 
krzyczy się, że to polityka. Radn i podpisując wniosek będący uzasadnieniem do 
uchwały nie wdawali się w szczegóły. Wyjaśnił, że on sam wielokrotnie na łamach 
gazet mówił o tym, że nie można na funduszach społecznych robić takich interesów 
jakie robi Maków. Partnerstwo polega na tym, że obie strony mają wspólny interes i 
prawa decyzyjności o losach spółki. Sytuacja w zakresie ciepłownictwa trwa już od 
dłuższego czasu i trzeba ten problem rozwiązać. Wyraził zdanie, że nie rozumie, 
dlaczego burmistrz wysyła ofertę do Spółdzielni w zakresie kupna udziałów, a 
automatycznie wprowadza się uchwałę o przekazaniu wkładów niep i eniężnych, 
odkupienie czegoś powoduje brak wsparcia o dodatkowe środki. Środki zewnętrzne od 
1989 roku należy wywalczyć i twardo przedstawić swoje argumenty. Projekt miękki, 
który był stracony okazał się, że stracony nie był, merytorycznie można wnioski 
uzupełniać i należy to robić. W czasach gdy można wiele zrobić, zrobiono mało. Radny 
województwa nie może wszystkie dopatrzeć, musi być sygnał na etapie gdy zaczyna 
się coś tworzyć, aby można było przeprowadzić pomoc. Podwyższanie podatków to nie 
jest metoda i lek na wszystko, ale należy pamiętać, że mieszkańcy oczekują na 
rea l izację wizji burmistrza, które przedstawia radnym. Przedstawiciele udziałowców 
spółki JUMA powinni dojść do porozumienia, aby nie doszło do całkowitego zużycia jej 
majątku, temat ciepła nie powinien wracać i powinien jak najszybciej się zakończyć . 
Odbiorcy szukają innych dostawców i stwarza to zagrożenie braku konieczności 
rozbudowy centra lnej c i epłowni. 

Ad pkt 18. 

Wobec zrealizowania porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 

Waldemar Zabielski o godz. 17.00 zamknął jej posiedzenie . 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 


Protokorwała 

Marit)~~jdńska - Tańska 
Podinspektor UM mgr inż . 

Miejskiej 
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Załącznik Nr ....... ..4.............. 
do Protokołu Nr .. XXlII...... 
z dnia .. '?.Q.•• tf.Q •• :U:U'';'.k~ . 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

N A XXIV S E S J I R A D Y M I E J S K I EJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2012r. 


l. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy ................... .. .... ..
~ 

5. Gregorczyk Wiesława 

6. Jaroszewski Marek 
, '/ ~ './

f·1· C. ' //7. Kubaszewski Jan .....~.. . i .. t'f'. ....... : .......... .. 

. -

8. Michalska Elżbieta ,......1/. ...................... .. 


9. Miecznikowski Dariusz 

10. Rutkowski Krzysztof 

11. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabiel ski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 

.. I.... . 

C\ , 

.................~......,.---. 

./ 0....... ... ...:.....:..1. ... .. 

....'C.. .... .. ......... 



Załącznik Nr .... ... !,.... ............ 

do Protokołu Nr ..f..~. !. Y.: ..... 
z dnia ..2.Q...-:t.??, . .l?r:Ut? 'r. 

Lista osób zaproszonych na XXIV 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


w dniu 30 października 2012 r. 


l. Deptula Zbigniew Starosta Powiatu 
Makowskiego 

2. Gójski Janusz Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

3. Augustyniak Mirosław Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego ..... ...... . .......... . 

4. Zakrzewski Roman Przew. Rady Powiatu 

5. Kołodziejski Cezary Radny Powiatu 
Makowskiego 

6. Wloczkowska Teresa Jolanta Radny Powiatu 
Makowskiego 

7. Kos Andrzej Jan Radny Powiatu 
Makowskiego 

8. Gadomski Lech Prezes SM "Jubilatka" 

9. Sawicki Zdzi sław Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

l O. Lech Gadomski Prokurent Spółki ,,JUMA" 

11 . Emilia Bonislawska Prezes TBS 

12. Wilkowski Jan NSZZ"So lidardność" 

13. Piegutkowski Andrzej NSZZ"SoJidarność" 
Pracowników Oświaty 

14. Sobecki Ireneusz Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP 

15. Gisztarowicz Roman Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

16. Lemański Witold Komendant Powiatowy 
Policj i 

17. Ciak Tadeusz Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej .............................. . 

18.Grabowski Roman Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

19.Prus Zbigniew Dyrektor SP ZOZ 



• 

20.Pilniakowska Lucyna 

21. Świętorecki Stanisław 

22. Kolos Jan 

23. Płosińska Elżbieta 

24. Piątek Maria 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Małgorzata 

27. Brzostek Barbara 

28. Marciniak Tadeusz 

29. Żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otłowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33. Orzeł Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Alina 

39. Kurek Katarzyna 

40. Redakcja Kuriera Makowskiego 

41. Redakcja wokóJ Ciechanowa 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Dyrektor MZOSziPOW 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr I .. ... ... ..... ... ............ . 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 ........ .... ................ . 

Dyrektor PS Nr I 

Dyrektor PS Nr 2 

p. o. Dyrektora PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

S tarszy Cech u 

Członek Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej ...... ... .... ............ .. . 


Naczelnik Urzędu 


Pocztowego w Makowie Maz ...... ..... .. .. ... ........ . . 


Prezes Towarzystwa Miłośników 


Ziemi Makowskiej ... ... . ... . . ....... . .. . 


Dyrektor Delegatury 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

- delegatura w Ostrołęce ................ ..... . . 


Prezes PCK 

Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Makowski 
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42. Bartold Anna 

43. Napiórkowska- Christow Maria 

44. Rakowska- Krzyna Nina 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 

w Urzędzie Miejskim ....................... 


Kierownik Wydziału Geodezj i, Katastru, 

Gospodarki Nieruchomościami , Rolnictwa 

i Planowania Przestrzennego 

w Urzędzie Miejskim 


Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej , 

Informatyki i Promocji Miasta 

w Urzędzie Miejskim ..................... .. 
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Załącznik Nr .......3.............M 


do Protokołu Nr ..a.l.JI.. .. .. 
z dnia ..J :2.dQ .. .2.0tf.J..I':. 

W okresie od sesji w dniu 4 październi ka 2012 roku do chwili obecnej: 

• zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta Urzędu 

Miejskiego, 

• wydałem między innymi na stępujące zarządzenia: 

w sprawie dokonania zmian planów finansowych przekazania jednostkom budżetowym 

informacji o wprowadzonych zmianach, 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej stanowiącej mienie komunalne, 

w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o wynajęcie mieszkań w 

" Inwest - Bud" Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie 

Mazowieckim, 

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego realizującego zadania "Usprawnienia procesów" w 

programie "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno kadrowego 5 JST" . Projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto miedzy innymi : 

10 października na zaproszenie Starosty Powiatu Makowskiego uczestniczyłem w cyklicznym 

spotkaniu samorządowców, podczas którego omówiono plany inwestycyjne, zagadnienia 

związane z pomocą społeczną oraz funkcjonowaniem PUP, a także problemy z bezdomnymi 

zwierzętami , 

Fundacja "O uśmiech dziecka" zorganizowała w miesiącu październiku dwie imprezy rangi 

wojewódzkiej w naszym mieście . Na zaproszenie fundacji uczestniczyłem w "Mistrzostwach 

Mazowsza w Tenisie Stołowym oraz Warcabach Grupowych Osób Niepełnosprawnych", które 

odbyły się w liceum Ogólnokształcącym im. Marii curie Skłodowskiej oraz Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, 



12 października odwiedziłem nasze placówki oświatowe, aby nauczycielom, pedagogom 

pracownikom administracyjnym złożyć życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej, 

17 października brałem udział w XVII posiedzeniu Zarządu Międzygminnego Związku Regionu 

Ciechanowskiego, podczas którego ustalono między innymi harmonogram postępowania 

przetargowego dotyczącego "Budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego", 

18 października brałem udział w posiedzeniu Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej Rady 

Miejskiej, 

20 października uczestniczyłem w spotkaniu sprawozdawczo - wyborczym Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy tego stowarzyszenia, 

23 października wziąłem udział w spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Ostrołęce, 

w tym samym dniu uczestniczyłem w debacie społecznej poświęconej bezpieczeństwu 

publicznemu, zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Makowie 

Mazowieckim, 

24 października wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną złożyliśmy wniosek w ramach 

pi lotażowego projektu " Rozpracuj to z biblioteką" realizowanego przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. Dzięki niemu makowscy bibliotekarze mogą otrzymać 

profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędzia w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym 

bez pracy. Jeśli nasza biblioteka zakwalifikuje się do udziału w projekcie otrzyma: sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem, zaś jej pracownicy zostaną przygotowani do realizacji 

projektu. Projekt finansowany jest przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności . 

w związku z realizacją projektu "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno - kadrowego JST" 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 26 października wraz z kadrą kierowniczą urzędu zorganizowaliśmy spotkanie z 



przedstawicielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, podczas którego omawiano 

zagadnienia związane z wdrażaniem metody samooceny pracowników CAF (czyt. KAF) oraz 

nowego systemu zarządzania w Urzędzie Miejskim. 

Inwestycje 

19 października wspólnie ze społecznością szkolną dokonaliśmy uroczystego otwarcia placu 

zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w Makowie Mazowieckim utworzonego w ramach programu 

"Radosna Szkoła". Inwestycja opiewająca na kwotę 146.757,25 zł została sfinansowana w 

połowie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Miasto Maków Mazowiecki, 

w tym miesiącu ukończymy budowę kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami 

programu "Moje Boisko Orlik" przy ul. Sportowej w Makowie Mazowieckim, 

dzięki dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego w październiku zostały przeprowadzone prace 

remontowe na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieck iej, 

firma PBDiM Sp. z 0.0 . z Mińska Mazowieckiego wykonała remont nawierzchni dróg gminnych na 

terenie miasta, którego wartość wyniosła 44.907,32zł. Ponadto zapewniliśmy bieżącą 

konserwację dróg gminnych o nawierzchni gruntowej przez dowóz pospółki drogowej w ilości 

552 ton, 

na bieżąco zlecaliśmy prace remontowe w lokalach mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w zakresie 

usterek zgłaszanych przez lokatorów, 

w tym miesiącu zakończono modernizację oświetlenia hali sportowej przy ZS Nr 2 polegającej na 

wymianie źródeł światła, 

4 października rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę przepustu drogowego w ul. Dolnej na 

kwotę 97.403,95 zł, zaś 11 października podpisałem umowę z wykonawcą z terminem realizacji 

do 30 listopada 2012 roku, 



22 października ogłosiliśmy przetarg na moderniza cję pawilonu sportowego przy ul. Sportowej 

11 w zakresie branży elektrycznej, wod-kan. i C.O., 

obecnie trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy na montaż separatora w 

ul. Grabowej, 

zleciliśmy również przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego 

przy ZS Nr 2, 

w okresie od 25 do 29 pażdziernika uczestniczyłem w komisjach Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim poprzedzających dzisiejszą sesję . 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 4 października 2012 roku Rada Miejska przyjęła następujące 

uchwały: 

1. 	 sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki, 

2. 	 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Makowa Mazowieckiego na lata 

2012-2015 z perspektywą do 2018 roku, 

3. 	 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

stanowiącej mienie komunalne, 

4. 	 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości, 

5. 	 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2012 - 2034, 

6. 	 w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, 

7. 	 w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 

8. 	 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji inwestycji pod nazwą Hala Sportowa 

przy Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 

9. 	 w sprawie wyrażenia zgody na zakup i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego pod 

firmą JUMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 



Załącznik Nr .. .5:................." 

do Protokołu Nr .. ~X.U{, .••• 

UCHWALA NR XXIV/ISO/20l2 z dnia ..:$2 jo'.,;!..J.I.J..L 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 paźdz iernika 20 12 r. 

w sprawie przyjęcia " Programu wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2013 rok" 

Na podstawie art. 18 usl. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj . Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 5 a ust. I ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 20 JO r. Nr 234, poz. 1536 z późn o zm.) uchwala s ię, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje s ię "Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa wart. 3 usl. 3 ustawy o dzia la l nośc i pożytku pub licznego i o wolontariacie na 20 13 
rok" stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ i e z dniem podj ęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miej skiej 

W'I~'I'~ 

PrawRych 
w Pułtusk. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/ l 50/20 12 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 2012 r. 

Program wspólpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa 


w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok 


§ l. Ilekroć w programie jest mowa o: 

l ) programie - rozumie s i ę przez to " Program Współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjamI 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 20 J3 rok. 

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnośc i pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 20 10 r. Nr 234 poz. 1536 z późno zm.), 

3) uchwale - rozumie s i ę przez uchwałę, do której załącznikiem j est Program, 

4) mieśc ie - rozumie s i ę przez to Miasto Maków Mazow iecki, 

5) organizacjach pozarządowych - rozumie s i ę przez to organi zacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące 
działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy, 

6) dotacj i - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn o zm.), 

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


§ 2. Cel glówny i cele szczególowe 


J. Celem głównym programu współpracy jest zintensyfikowanie współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz podnoszenie skutecznośc i i efektywnośc i 

działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. 

2. Cele szczegółowe współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi obejmują: 

l ) ksztahowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym: 

a) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedz ialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę 

lokalną oraz jej tradycje; 


b) promocję postaw obywatelskich i prospo łecznych ; 


c) zwiększen ie efektywnośc i wykorzystania środków publicznych; 


d) realizowanie ustawowych zadań samorządu ; 


e) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności spo łeczności lokalnych; 


t) zwiększenie udzialu mieszkańców w rozwiązywan iu problemów lokalnych; 


g) tworzenie warunków do zwiększenia aktywnośc i społecznej mieszkańców miasta; 


h) podnoszen ie skutecznośc i i efektywności działań w sferze zadali publicznych; 


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


j) uzupełnienie działań miasta w zakres ie nieobjętym przez struktury administracji samorządowej; 


k) budowa partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi. 


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

3. Cele programu obejmują sys temową zorgan izowaną współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi. 
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§ 3. Zasady współpracy : 

Współpraca miasta z organi zacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego opiera s ię na zasadach, przy czym: 

I. Zasada pomocniczości - oznacza, że miasto powierza organizacjom realizację zadań własnych, 

a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjona lny i terminowy; 

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

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

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

5. Zasada uczciwej konkurencji - oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim podmiotom 
jednakowych informacj i odnośnie wykonywanych działań ; 

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

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

§ 4. Zakres przedmiotowy: 

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

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

§ 5. Formy współpracy 

l . Współpraca Miasta Maków Mazowiecki może odbywać s ię w fonnie finansowej i pozafinansowej. 

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

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

2) wspierania takich zadań wraz z udzielelliem dotacji na dofinansowanie ich rea lizacj i. 

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

4. Powierzenie zadań może nastąp ić w innym trybie niż wotwartym konkursie, jeżeli zadanie można 
zreal izować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach (w szczególnośc i poprzez zakup usług 
na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy - prawo zamówień publicznych, przy porównywalności 
metod kalkulacj i kosztów oraz porównywalności opodatkowania). 

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

l) wzajemnego informowania s i ę o planowanych kierunkach dz ia ł alności i współdz iałan ia w celu 
zharmonizowania tych kierunków poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji, przygotowanych przez organi zacje pozarządowe dotyczących działań 

tych organizacji, na stronie internetowej Miasta w Miej skim Serwisie Informacyjnym, 

b) udzial przedstawicieli organizacj i pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach Rady Miejskiej, 
z prawem zab ierania głosu, 

c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach 
sfery publicznej . 
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2) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów 
normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: 

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

gmrny, 

b) informowanie przedstawicieli organizacji pozarządowymi o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz 
Komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących s ię do zagadnień 
związanych z profilem dzialalności tych organizacji, 

3) udostępnianie lokali na spotkania podmiotów programu i na spotkania otwarte (organizacje nie dysponujące 
własnym lokalem miałyby możliwość zwrócenia się z wnioskiem o udostępnienie lokalu do organizacji 
spotkań, szczegółowe wamnki udos tępniania ustalane będą w każdym przypadku pomiędzy organizacją 

pozarządową a administratorem budynku), 

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


a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje, 


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


c) organizowanie konsultacj i i szkoleń dotyczących zdobywania funduszy; 


d) udzielanie rekomendacji (przy pozyskiwaniu sponsorów i środków z ilUlych źródeł zewnętrznych), 


5) promocję działalnośc i organizacji pozarządowych w mediach (organizacje mogłyby również zamieszczać 

informacje o swojej działalnośc i na stronie internetowej Miasta), 

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

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

§ 6. l. Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na rea li zację zadań 

publicznych. 

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


1) rozpatruje ce lowość realizowania zadania, 


2) informuje o podjętej decyzji. 


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

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

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

i podmiotów, wyznacza przyjęty przez Radę Miejską budżet na 20 13 r. w uchwalonym planie wydatków. 

§ 8. Priorytetowe zadania publiczne 

Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Miasto Maków Mazowiecki w 2013 roku to: 

l) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, 

a) wspieranie inicjatyw kulturalnych, 

b) promowanie przeds ięwz ięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu i przemocy, 

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

d) organizację konkursów, warsztatów i wystaw, 

e) publikację materiałów związanych z regionem i dziedzictwem kulturowym, 

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


g) promowanie lokalnej twórczości, 
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h) promocję inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w lokalnych mediach i Miejskim Serwisie Internetowym. 

2) kultura fi zyczna i sport, 

a) współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych dyscyplinach sportowych, 
oraz w zakresie organizacj i wyjazdów drużyn i zawodników na zawody sportowe, 

b) współpracę w zakres ie upowszechniania masowych imprez sportowo - rekreacyjnych i turystycznych 
wśród mieszkańców Makowa Mazowieckiego, akcji "Lato i zima w Mieście", 

c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych, 

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

e) tworzenie warunków do prowadzenia dzia łalnośc i statutowej klubom sportowym i stowarzyszeniom, w tym 
udos tępnianie obiektów sportowych, 

f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych , 

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

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

i) współorganizowanie przeds ięwz ięć turystycznych - promowanie potencjału turystycznego Miasta, 

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

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

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

m) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów I Imprez z zakresu ratownictwa wodnego 
i pomocy przedmedycznej . 

3) wypoczynek dziec i i młodzieży, 

4) pomoc dla stowarzyszeń dzia łaj ących na rzecz osób niepełnosprawnych , bezdomnych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, 

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

6) wypoczynek dzieci i młodz ieży realizowany na podstawie "Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2013 rok". 

2. Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i podmiotom, może 

być dokonane na wniosek Burmistrza Miasta, po akceptacj i go przez Radę Miejską w drodze zmiany uchwały 
w sprawie przyjęcia programu. 

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

§ 9. Okres realizacji programu 

Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa wart. 3 ust. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo lontariacie na 20 13 r. 
realizowany będz ie w roku 20 13. 

§ 10. Sposób realizacji programu 


Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i rea li zację programu: 


l. Rada Miejska w zakresie: 

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

2) okreś lan i a corocznie wysokości środków w budżecie miasta z przeznaczeniem na realizację współpracy 

w obszarach okreś lonych w programie . 

2. Burmistrz M iastaw zakres ie: 
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I) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 


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


3) ogłaszania otwartych konkursów ofert na reali zację zadań publicznych, 


4) zawierania lunów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia zadall w zakresie działalności 


pożytku publicznego i udzielania dotacji z budżetu Miasta w ramach uchwalonego budżetu. 

3. Skarbnik Miastaw zakresie: 

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

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

dotyczących spraw finansowych. 

4. Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiegow zakresie: 

I) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na rea li zację zadań pożytku publicznego, 

2) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności oferty, 

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

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

5) publikowania wyników rozpatrzonych ofert, 

6) sporządzania umów, 

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


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


9) koordynowania realizacji i promocji programu. 


§ II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

Na realizację Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki na 20 13 rok z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, 
poz. 1536), przewiduje się przeznaczyć kwotę 120.000,00 złotych. 

§ 12. Sposób i przebieg konsultacji spolecznych 

Sposób konsultacji programu zostal okreś lony Uchwalą Nr XLlX/317/20 10 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 23 września 20 lOr. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania 
z organizacjami pozarządowymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

§ 13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych 
konkursach ofert 

I. Każdorazowo w związku z oglaszanym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Miasta Maków 
Mazowiecki Burmistrz Miasta powołuje komisję konkursową w celu zaoplOlOwania załączonych ofert 
w pos tępowaniu konkursowym. 

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

3. W skład komisji wchodzą: 


I) przedstawiciele organu wykonawczego, 


2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. 


4. W składzie Komisji Konkursowej mogą zasiadać z głosem doradczym, osoby posiadające specja listyczną 

wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadatl publicznych, których konkurs dotyczy. 

5. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuj ą wszyscy jej członkowie. 
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6. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczośc i , suwerenności stron, 
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawnośc i. 

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

§ 14. Postanowienia końcowe 

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działa lności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 
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Uzasadnienie 

Na podstawie art. 5a ust. I Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariac ie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późno zm.) organ samorządu terytorialnego zobowiązany został do 
uchwalenia corocznego programu wspólpracy. Wspólpraca Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi może odbywać się poprzez zlecenie im do realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie 
się o planowych kierunkach dzialalności, konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do ich zakresu dzi ałania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących dzialalności statutowej organizacji, tworzenia 
wspólnych zespołów o charakterze doradczym. Projekt podlegał konsultacjom poprzez jego zamieszczenie na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie od 19 września do 10 
października 2012 r. We wskazanym okresie uwag do programu nie zgłoszono. W związku z powyższym podjecie 
uchwały jest zasadne. 

BURMIS rASTA 

mgr Ja/L z Jarzk wski 
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• 	 Zalącznik Nr ....5....."..".."".. 
do Protokołu Nr XXI.v.'"...... 

UCHWALA NR XXIV/151/2012 z dnia .:sa.,{}2.).(;.1.1. I<.. . 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
Iz wyjątkiem piwal przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. Nr 
142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 12 ust. I ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Ustala się dla terenu miasta Maków Mazowiecki li czbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu Iz wyjątkiem piwa!: 

l) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 25, 

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 10. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXXVI1/270/2002 Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 
2002r. w sprawie ustalenia liczby punk.tów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 
alkoholu Iz wyjątkiem piwa! przeznaczonych do spożyc ia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży /Dz. 
Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 194, poz.4523/. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~łski 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12. ust. l .ustawy o wychowaniu w trzeźwośc i i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada gminy 
ustala, w drodze uchwały , dla terenu gminy (miasta) l iczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

Obecnie w Makowie Mazowieckim jest 21 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% /z 
wyjątkiem piwa! do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 10 punktów w miejscu sprzedaży. 

Z uwagi na fakt, iż rozdysponowano już wymienioną wyżej ilość sprzedaży, a wpływają wnioski o wydanie 
zezwo leń zachodzi konieczność zwiększenia ilośc i tych punktów. 

Mając powyższe na uwadze wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały. 

llURMI TRZ MIASTA 
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Załącznik Nr ...... Ii3. ................ 
I 

do Protokołu Nr .X>.I'.\.I!........ 
UCHWALA NR XXIV/152/2012 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
z dnia .J:J...:1..(I~,lija.l. .'r. ,. I 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie podzialu Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Na podstawie art. 13 ust. l i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 201 l r. Przepisy wprowadzające ustawę
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2 1, poz. 113 z późno zm.) oraz art. 418 § I, art. 419 § 2 i 4 i art. 420 § I ustawy 
z dnia 5 stycznia 201l r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 2 1, poz. 112 z późno zm.) oraz art. 17 pkt l ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 l r. Nr 142, poz. 1591 z późn o zm.) na wniosek Burmistrza 
Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla wyboru Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim dokonuje się podziału Miasta Maków Mazowiecki 
na okręgi wyborcze, ustala ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały . 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Na ustalenia Rady Miejskiej w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w terminie 5 dni od daty podania do 
publicznej wiadomości niniejszej uchwały . 

§ 4. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się niezwłocznie Woj ewodzie Mazowieckiemu 
i Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce . 

§ 5. Do nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej przeprowadzonych 
w trakcie kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie, stosuj e się dotychczasowy podzial gminy na okręgi 
wyborcze. 

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

w sposób zwyczajowo przyj ęty. 

Przewodniczący Rady 

Miejskie· 
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Zalącznik do Uchwały Nr XXIVlł52/20l2 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 20 I 2 r. 

Podział Miasta Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze 

l. Liczba mieszka6ców Miasta Maków Mazowiecki - 9.990 

wg stanu na dzień 30.09.2012 r. 

2. Liczba wybieranych radnych - 15 

3. Jednolita norma przedstawicielstwa - 666 

C 


~ 


Numer 
okręgu 

Granice okręgu Liczba 
mieszkańców 

w okręgu 

Liczba 
radnych 

wybieranyc 
h 

w okrel!u 

l. Ulice: Fryderyka Chopina, Graniczna, Hanki 
Sawickiej, Jaśminowa, Juliusza Słowackiego, 

Krótka, Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Prosta, 
Różańska, Sportowa, Wąska, Władysława 

Broniewskiego. 

763 1 

2. Ulice: Grzybowa, Jałowcowa, Janka Krasickiego, 
Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna, Lipowa, 
Ogrodowa, Świerkowa, Warszawska, Wierzbowa, 
Wiśniowa Żytnia. 

767 1 

3. Ulice: Adamowska, Brzozowa, Buźniczna, Dunaj , 
Franciszkańska, Grabowa, Kanałowa, Łąkowa, 

Nadrzeczna, Poprzeczna,Przasnyska Ibez Nr 2/, 
Przemysłowa,Zielony Rynek~ 

715 1 

4. Ulice: Armii Krajowej, Chabrowa, Cicha, 
Cmentarna, Dolna, Konwaliowa, Liliowa, 
Rumiankowa, Różana, Słonecznikowa, 

Spokojna, Stanisława Moniuszki od Nr 49, 
Wrzosowa. 

706 l 

5. Ulice: l Maja Nr 1, 4,5,6, Adama Mickiewicza Nr 
3, 5, 6, 8, Kilińskiego , Kościelna, Przasnyska 
2 Rynek, Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki 
lnieparzystel od Nr I do Nr 47,Tadeusza 
Kościuszki Zwrotna. 

747 1 

6. Ulice: 1 Maja Nr 7,9, I l , 13, Generała Pułaskiego 

9, Stanisława Moniuszki Iparzystel od Nr 4 do Nr 
40. 

613 l 

7. Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 16, 20, 22, 24, 
28,30,30A, 

565 1 
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C 

8. Ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża, Kolejowa, 
Kopernika Nr l 4 5 6 6B 7 9,11, Słoniawska. 

9. Ulice: Ciechanowska Nr 3B, 3C, 3D,3E,3J, 
Admirała Rickovera. 

Ulice: Ciechanowska 3A, 3F,3G, 31, Nr 5, od Nr 
4 do Nr 34,Zrembowska. 

10. 

Ulice: Ciechanowska 3H, Dobra, Kopernika Nr 8, 
10, 12, 13, 15, 25 , 37, 39, Macieja Rataja, Rolna, 
Rzemieślnicza , Wspólna, Zagrodowa, Wiejska, 
Pogodna, Wiosenna. 

11. 

12. Ulice: Adama Mickiewicza Nr lS, 17, 21,25,27, 
27A, 27B, 27C, 29, 33, Bursztynowa, Diamentowa, 
Generała Pułaskiego Nr 20, 2E, Perłowa, 

Zachodnia, Szafirowa. 

13. Ulice: Generała Pułaskiego Nr 2, 2A, 2B, 2C, od Nr 
4 do Nr 46 I bez Nr 9 l . 

14. Ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława 

Krzywoustego, Konstytucji 3 - go Maja, Królowej 
Jadwigi, Mieszka I, Czesława Miłosza, Polna, 
Sobieskiego, Władysława Jagiełły, Wincentego 
Witosa Nr 6A 7 8 9 10 12 13 16 17 20. 

Ulice: Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, 
Hugo Kołłątaja, Józefa Piłsudskiego , Jarosława 

Iwaszkiewicza, Juliana Tuwima, K. l. 
Gałczyńskiego, Leopolda Staffa, Stanisława 

Staszica, Władysława Stanisława Reymonta, 
Wincentego Witosa Nr 4,6, Zofii Nałkowskiej . 

15. 

Oeółem: 

557 1 

598 l 

585 l 

626 l 

693 l 

610 l 

l725 

l720 

9.990 15 
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Uzasadnienie 

Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z pozn. zm.)- Kodeks Wyborczy zostały 

wprowadzone znaczące zmiany dotyczące podziału gminy na okręgi wyborcze. Zgodnie z przepisem art. 419 § 
2 ustawy z dnia 05 stycznia 20 11 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn o zm.) podział na okręgi 
wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek 
Burmistrza Miasta, Rada Miejska w terminie do dnia O l li stopada 2012 roku. Projekt podziału Miasta Maków 
Mazowiecki na okręgi wyborcze opracowany został zgodnie z zasadami zawartymi w w/w ustawie a obowiązek 
jego opracowania wynika wprost z treści art. 13 ust. l ustawy z dnia 05 stycznia 20 lir. - Przepisy 
wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 11 3 z późno zm.). W artykule tym stwierdza się, 
że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym 
rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał , w którym rada gminy dokonuje 
podziału gminy na okręgi wyborcze. Według stanu na dziel! 30 września 20 12 r. liczba mieszkańców Makowa 
Mazowieckiego wyniosła 9.990 osób. Art.l7.pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców.Z porównania 
danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gmi nnym wynika, że do rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim będzie wybieranych 15 radnych, czyli ta sama ilość co według dotychczas 
obowiązującego stanu prawnego. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie podziału Miasta 
Maków Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich grani c i numerów oraz liczby radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych 
wynikających z art. 417-419 Kodeksu wyborczego, to znaczy że w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla 
wyboru rady wybierany będzie jeden radny. Porównując przygotowany projekt podziału miasta na okręgi 

wyborcze z dotychczas obowiązującym, wprowadzono kilka zmian porządkujących przynależność 

nieruchomości do okręgów wyborczych oraz uaktualnienia okręgów o nowopowstałe ulice. Ponieważ ustawa 
z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676) wprowadziła z dniem ł stycznia 20ł2 r. 
modyfikację procedury ogłaszania aktów normatywnych, tj. zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 3 zdanie drugie 
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 20 11 r. Nr 197, poz. 1172 z późno zm.) organy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do 
ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, aby 
uniknąć sytuacji ogłaszania w terminie późniejszym tekstu jednolitego uchwały dotyczącej podziału Makowa 
Mazowieckiego na okręg i wyborcze należy proponowaną uchwałę przyjąć w przedstawionym brzmieniu. 

nURMIe RZ MIASTA 

mgr .Jw sz Jank wski 
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Załącznik Nr ..... .1.......... ....... 
UCHWALA NR XXIV/153/2012 do Protokołu Nr .X.A:.l.v,...... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia .J:Ld.C?2.?!1,lJ..,. 

z dnia 30 paźdz iernika 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 Iit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. I, art. 34 ust. I pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Wyraża się zgodę na zbycie lokalu mieszka lnego położonego w Makowic Mazowieckim przy ulicy 
Mickiewicza 24, nr lokalu 15 o pow. 45 ,60 m2 w wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części 
gruntu stanowiącego działkę Nr 718/4 o pow. 650 m2 na rzecz dotychczasowego najemcy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podj ęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miej skie ' 

Kancel. i 
J. Nicśoior i Z. 
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Uzasadnienie 

W związku z wnioskiem najemcy przeznacza s i ę do sprzedaży lokal mieszkalny wymieniony w uchwale. 
Nieruchomość ta stanowi własność Miasta Maków Mazowiecki. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 ł r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) sprzedaż go 
może nastąpić po uprzednim podjęciu przez Radę Miejską uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie. 

nURM I.:jfp1~MlASTA 

mgr Jall '.lSl Janh wski 
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Załącznik Nr .....$................. . 
, 
UCHWALA NR XXlV/154/2012 do Protokołu Nr .x,(J.II.......• 

RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM z dnia .3.2. L o:?.:t..2.0 .r:. 

z dnia 30 października 20 I 2 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) i art. 68 ust. l pkt 7, ust. Ib ustawy zdnia 21 sierpnia 1997 r. ogospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 20 10 r. Nr 102, poz. 65 1 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ l. Wyraźa się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % ceny nieruchomośc i ustalonej zgodnie 
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz 
z udziałem we współwłasnośc i części wspóJnych budynku i urządzeń , nie słuZących wyłącznie do użytku 

właścicie l i lokali i sprzedażą lub oddaniem we współużytkowanie wieczyste takiego samego udzialt. w gruncie 
niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu wymienionego w załączniku do uchwały. 

§ 2. Bonifikaty, o której mowa w § l udziela się pod warunkiem, i ż najemca nie zalega z należnościami z tytułu 
czynszu oraz opłat niezależnych z tytulu najmu lokalu . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~ielski 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/l54/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 20 12 r. 

l) lokal mieszkalny Nr 15 o pow. 45 ,60 m2 położony w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza 24 wraz 
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu stanowiącego działkę Nr 718/4 o pow. 650 m2 
na rzecz najemcy. 

Id: C836C522-5860-402F-9CAE-54383C369CE4. Podpisany Strona l 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 68 ust. l pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami dopuszczalne jest zastosowanie 
bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wartość nieruchomośc i ustalona jest zgodn ie z art. 67 ust. 
3 ustawy o gospodarce nieruchomośc iami w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
szczegółowych zasad wyceny nieruchomośc i oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. 
Rzeczoznawca majątkowy dokonał w mies iącu paździ erniku 2012 r. wyceny nieruchomośc i będącej 

przedmiotem postępowania na kwotę 96.766,00 zł. Biorąc pod uwagę wprowadzone rozwiązania dla najemców 
lokali mieszkalnych proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości przy sprzedaży 
lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności częśc i wspólnych budynku i urządzeń , nie służących 
wyłącznie do użytku właśc icieli lokali i sprzedażą lub oddaniem we współużytkowanie wieczyste takiego 
samego udziału w gruncie niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu. Proponuje s ię również by cena 
lokalu ustalona zgodnie z § l tej uchwały mogła być na wniosek nabywcy rozłożona na raty na czas nie dłuższy 
niż 5 lat, a pierwsza rata w wysokośc i 50 % ceny winna być wpłacona przed zawarciem umowy przenoszącej 
własność . 
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Załącznik Nr ...~L .............." 
do Protokołu Nr .IliW!......... 

UCHWALA NR XXIV/1SS/2012 t dnia .5/?..1..P..·.i.!2IJ. .!':'. •• 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWlE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne nabycie nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. 
Nr 142 poz .1591 ze zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 20 10 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Miasto Maków Mazowiecki w trybie przepisów art. 39 
pkt 3 ustawy z dnia 08.09.2000r. o komercja lizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 
Polskie Koleje Państwowe prawa użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Warszawie zabudowanej nieruchomośc i wchodzącej w skład linii Kolejowej Krasne - Maków 
Mazowiecki, położonej w Makowie Mazowieckim oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 169/7 o pow. 2.7430 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęc i a. 

Przewodniczący Rady 

!~ 
wal~~blelskl 

• 


Kance! 
J. Hiefcior 

PrawRyck 
i s.c. w PułtU&k. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 159 1 ze zm.) organem właściwym do wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości jest Rada 
Miejska. Nieruchomość położona w Makowie Mazowieckim oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Nr 
169/7 o pow. 2.7430 ha będąca w użytkowaniu wieczystym "Polskich Kolei Państwowych" Spółki Akcyjnej 
z siedzibą w Warszawie wchodzi w skład zabytkowego przestrzennego układu komunikacyjnego Mlawskiej 
Kolei Dojazdowej wpisanej do rejestru zabytków. Miasto Maków Mazowiecki zamierza wykorzystać przejętą 
nieruchomość w celach turystycznych. 

SURM STR7 MIASTA 

mgr J IIllSZ.J I/Iwwski 
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ZaJącznlk Nr ....1..Q ..........._ 

UCHWALA NR XXIV/156/2012 do Protokołu Nr ...lS.XIV,...... 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia .. J .Q..6.o...2{)dJ..k .. 


z dnia 30 października 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca J990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 33 ust. I i art. 89 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) uchwala się, co następuje : 

§ l. W uchwale Nr XXIl139/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki § I otrzymuje brzmienie: 

,,§ I . Zaciąga s ię długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 47.500 zl (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) na 
zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Wald 

Miejskie ' 

Kam:eil.. Radców f/1Wllych 
J. NietoiOf! . W'ól I<i wP"bulb 
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Uzasadnienie 

W związku z rozstrzygnięc iem przetargu na wykonanie zadania pn . "Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej" 
po cenie niższej niż planowano, zmniejsza się wartość zadania oraz kwotę planowaną pożyczki do wysokości 
47.500 zł. 

M ając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne. 

BU MISTRZ MIASTA 
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ZaJącznik Nr ...11.1................ 

do Protokołu Nr .xt.l.v.:....... 

UCHWALA NR XXIV/157/2012 z dnia .J.Q.4I2_,lAr1J..,::•• 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 października 20 12 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na łata 2012-2034 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpn ia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn o zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 1 z późn o zm.) oraz art. art. 
169-17 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2 104 z późno zm.) 
w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ l. W uchwale Nr XIV/94/20 II Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 gmdnia 20 II r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034, załącznik Nr 
I zastępuje się załącznikiem do niniej szej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~lski 

Kancell.'l 
J'~ori 
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Uzasadnienie 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 wprowadza się 
następujące zmiany: 

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 35.653,12 zł ; 

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 70.50 I ,00 zl; 

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34.800,12 zł ; 

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.854,00zł; 

- zmniej szenie zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 10.500,00 zł. 

! ]11M! "m' lASTA 

mg" ./" fiS? ,lml Oli'ski 
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Zalljcznik Nr ...::1l ............_ 

UCHWALA NR XXIV/158/2012 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWrE MAZOWIECKIM 

do Protokołu Nr ...J(,l(.I.I(..... . 

z dnia .Xl .. <t.,J., ,l....?IfJ..r..... 

z dnia 30 paźdz iernika 201 2 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok 

Na podstawie art. J 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm innym (Dz. U. z 200 l r. Nr 
142, poz. J59 J z późn o zm.) oraz art. 2 11 , art. 212, art. 2 14, art. 2 15, art. 2 17, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn o zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ I. Dokonuje si ę zmian w budżecie Miasta Maków Mazowi ecki na 20 12 r. zgodnie z załącznikiem Nr l i 2. 

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § l wynosi: 

l) Dochody w Jącznej kwocie 27.579.803,59 zl , z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.828.592,59 zł , 

b) majątkowe w kwocie 1.751.211,00 zł. 

2) Wydatki w łącznej kwocie 27.686.876.59 zl z tego : 

a) bieżące w kwocie 24.599.037,59 zł, 

b) majątkowe w kwocie 3.087.839,00 zł. 

§ 3. Dokonuje s ię zmian dochodów i wydatków związanych z rea lizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych miastu odrębnymi uchwałami , zgodnie z załącznikjem Nr I a i 2a. 

§ 4. I. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w wysokości 107.073,00 zł, 

który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. 

2. Ustala s ię przychody budżetu w kwocie 1.885.667,00 zł , oraz rozchody budżetu w kwocie 1.778.594,00 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 5. Dokonuje s i ę zmian w zadaniach inwestycyjnych na 20 12 rok, które po zmianach wynoszą 2.974.585 ,00 
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta . 


§ 8. I. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęc i a i obowiązuje w roku budżetowym 2012. 


2. Uchwała podlega ogłoszeniuw Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~~lski 


Kance!. 
J. Nie~ori 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/J58/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 paźdz iernika 2012 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r. 

C 


Dzlal Rozdzia l 
Paragraf 

Treść Przed zmianą Zm iana Po zmianie 

010 Roln ictwo i ł owiectwo 7808,97 5 164. 12 12973,09 

01095 Pozostał a działalność 6408,97 5 164,12 11 573,09 

4210 Zakup materio lów j wyposażenia 125,67 101,26 226.93 

4430 Różne opiaty i składki 6283,30 5062.86 11 346.16 

600 Transport i łączność 345000,00 118921 ,00 463921,00 

60016 Drogi publiczne gminne 345000,00 11892 1,00 463921,00 

4270 Z.1kup usług remontowych 120000,00 - 9 000,00 111 000.00 

4300 Zakup usług pozostałych 150500,00 - 10 200,00 140300,00 

4560 

Odsetki od dotacji oraz p ł atności : wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 
z naruszen iem procedur, o których mowa wart. 
184 ustawy, pobranych nienalewie lub 
w nadmiernei wysokości 

0,00 24867.00 24867,00 

6660 

Zwroty dotacj i oraz płatnośc i , w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 
wykorzysInnych z naruszeniem procedur, 
o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych 
niemlleznie lub w nadmiernej wysokości, 
dotyczące wydatków maiatkow ch. 

0,00 113 254,00 113254,00 

700 Gospodarka miCS"Lka niowa 2040205,00 38000,00 2078205,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140205,00 4000,00 144 205,00 

4300 Zakup usług pozostałych 38000,00 4000,00 42000,00 

70095 Pozostała dzia ł alność l 900000,00 34000,00 1934000,00 

4270 Z.1k up usług remontowych 182000,00 10000,00 192000,00 

4610 
Koszty postępowania sądowego 
i prokuratorskieJ(o 

29000,00 9000,00 38000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790000,00 15000,00 805000,00 

750 Administracja publiczna 2966542,00 20000,00 2986542,00 

75022 Rady gmi n (miast i miast na prawach powiatu) 101400,00 20000,00 121400.00 

4300 Zakup usług pozostałych l 500,00 20000,00 21 500.00 

754 
Be7.pi eczeilstwo publiczne i oc hronil 

I pncciwpożarowa 
71 800,00 8000,00 79800,00 

75410 
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży 
Pożarnej 

0,00 8000.00 8000,00 

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fund usz celowy 0,00 8000,00 8000,00 

80 1 Oświ a t a i wychowllnic 1161 5670,50 - 70 782,00 11 544 888,50 
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80101 Szkoły podstawowe 4 727625,00 - 72 785,00 4654840,00 

4300 Zak up usług pozostałych 78200,00 - 500,00 77 700,00 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2600,00 1470,00 4070,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2500,00 - 655,00 I 845.00 

4430 Różne opiaty i sk ładki 4 130,00 128,00 4 258.00 

4700 
Szkolenia pracowników niebędącyc h czł onkami 

korpusu s łużby cywilnei 
188 1,00 - 328,00 I 553,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230900,00 - 72 900 ,00 158000,00 

80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
oodstawQwych 52064,00 155,00 522 19,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 155,00 155,00 

80104 Przedszkola 2 713731 ,00 I 660,00 27 1539 1,00 

2310 

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumicó 
(umów) między jednostkam i samort..ldu 
t ervtorja l nc~o 

830 1,00 I 660,00 9961,00 

4300 Zakup ushlg pozost a ł ych 26000,00 - 1,00 25999,00 

4430 Rówe opiaty i składk i 4784,00 1,00 4785,00 

80110 Gimnazja 2679358,00 ·270,00 2679088,00 

43 50 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2200,00 530,00 2730,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 - 280,00 I 820,00 

4700 
Szko lenia pracowników n i ebędących członkam i 

korpusu służby cywi lnej 
2 100,00 - 520,00 I 580,00 

80 114 
Zespoly obsługi ekonomic zno-administracyjnej 
szkół 

336203,00 458,00 33666 1,00 

4110 SkJadki na ubezpieczenia społ eczne 35 910,00 958.00 36868,00 

41 20 Składki na Fundusz Pracy 4 680,00 - 500,00 4 180,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200.00 - 160,00 40,00 

4300 Zakup usług pozostałych I I 000,00 I 400,00 12 400,00 

43 50 Zakup us ł ug dostępu do sieci Internet I 700,00 - 500,00 1200,00 

43 70 
Opł ata z tytułu L1kupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznei. 

I 500,00 500,00 2000,00 

4410 Podróże slmbowe krajowe 800,00 - 400,00 400,00 

4430 Różne opiaty i składki I 260,00 3,00 I 263 .00 

4700 
Szko lenia pracowników n i ebędących członkam i 
korpusu s ł użby cywi lnej 2000,00 - 843,00 I 157,00 

80 148 Stołówki szkolne i przedszkolne 665619,00 0,00 6656 19,00 

3020 Wydatki osobowe niezali czone do wynagrodzeń I 944,00 100,00 2044,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych I 150,00 - 100,00 1 050,00 

852 romoc społeczn a 5 169545,50 5149,00 5 174694,50 

852 12 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyj neego oraz składk i na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społ ecznego 

2856 000,00 5 149,00 2861149,00 

3110 Świadczenia społeczne 2718670,00 4994,00 2723664,00 
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4210 Zakup mater i a łów i wyposażenia 7 143,00 155,00 7298,00 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 348301,00 24882,00 373 183,00 

854 12 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dziec i i młodzieży szkolnej, a t akże szkolenia 
młodzi eży 

6000,00 - 458 ,00 5542 ,00 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe I 382,00 - 107,00 l 275,00 

42 10 Zakup materia ł ów i wyposażenia 2 104,00 - 174,00 l 930,00 

4220 Zakup ś rodków żywnośc i l 900,00 - 177,00 l 723,00 

854 15 Pomoc materialna dla uczniów 131426,00 25340.00 156766,00 

3260 Inne fo rmy pomocy dla uczniów 32600,00 25340,00 57 940,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 824 366,00 - 73 500,00 1 750866,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 63 1 000,00 - 94 000,00 537000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 120000,00 - 73 000,00 47000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486000,00 - 21 000,00 465000,00 

90004 Utrzyman ie zie leni w miastach i gmi nach 56000,00 3000,00 59000,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 3000,00 14000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 379 000,00 17500,00 396500,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet owych 0,00 17500,00 17500,00 

900 19 
Wpł ywy i wydatk i zwi ąZ<1ne z gromadzeniem 
ś rodków z opiat i kar Ul korzystan ie ze 
ś rodowi ska 

340539,00 0,00 340539,00 

4300 Zakup usług pozosta łych 225339,00 - 3 000,00 222339.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 3000,00 53 000,00 

926 Ku ltu ra fi zyczna 1306 572,00 19 820,00 1 326392,00 

9260 1 Obiekty sport owe l 063000,00 6000,00 l 069000,00 

6050 Wydat ki inwestycyjne jednostek budżetowych 1063000,00 6000.00 l 069000,00 

92605 Zadania w z..1kresie kultury fizycznej 238572,00 13 820,00 252392,00 

4300 Zakup usług pozostałych 6000,00 13 820,00 19820,00 ~ 


Razem : 27591 222,47 95654,12 27686 876,59 
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Załączni k N r la do Uchwały Nr XXlVII 58/2012 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 20 12 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI 


UCHWALAM I NA 2012 r. 


C 


Dział 
Rozdziuł Paragruf 

Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

0 10 Rolnictwo i łowiectwo 6408,97 5164,12 II 573,09 

0 1095 Pozost a ła dzi a ł alność 6408.97 5 164. 12 II 573.09 

2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu paóslwa )la realiz.1.cję 
zadań bieżących z zakresu administracj i rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie (zwi ązkom gmin) 
ustawami 

6 408,97 5 164, 12 I I 573,09 

852 Pomoc społeczna 2937 260,00 5149,00 2942409,00 

85212 
Świ adczenia rodzinne, świadczenia z fundUSZlI 
alimentacyjneego oraz składk i na ubezpieczenia emerytal ne 
i reniowe z ubezpieczenia społecznego 

2 84 1 000.00 5 149.00 2846 149.00 

201 0 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real i z.1cję 

zadań b i eżących z zakresu administracj i rządowej oraz 
innych wdań zleconych gminie (zwi ązkom gmin) 
ustawami 

2841 000,00 5 149,00 2846 149,00 

RIl1.em: 3035555,97 10 313,12 3045869,09 
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Załączni k N r 2 do Uchwały N r XXIVIJ 58/20 12 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 20 12 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r. 

C 

Dzi a ł 
Rozdział Paragraf Trt'ść Przed zmianą Zmia na Po zmianie 

010 Rolnictwo i ł owiectwo 7 808,97 S 164,12 J2973,09 

01095 Pozostała działalność 6408,97 5 164,12 II 573,09 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125,67 101.26 226,93 

4430 Różne opiaty i s kładki 6283,30 5062,86 11 346,16 

600 Transport i łączność 345 000,00 11 892 1,00 463921 ,00 

C 

600 16 Drogi publiczne gminne 345000,00 1)8921,00 463921,00 

4270 Zakup usług remontowych 120000,00 - 9 000,00 11 1000,00 

4300 Zakup usług pozostałych 150500,00 - 10200,00 140300,00 

4560 

Odsetki od dotacj i oraz płatnośc i : wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczen iem lub wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 
ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej 
wysokośc i 

0,00 24867,00 24867,00 

6660 

Zwroty dotacj i oraz płatności, w tym wykor.LYstanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorlyslanych 
z namszeniem procedur, O których mowa wart. 184 
ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadm iernej 
wysokości dotYCz.1ce wydatków majątkowych. 

0,00 113254,00 113254,00 

700 Gospoda rka micszka niown 2 040205,00 38 000,00 2 078205,00 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140205,00 4000,00 144 205,00 

4300 Zi:łkup usług pozostałych 38000,00 4000,00 42000,00 

70095 Pozostała działalność I 900000,00 34000,00 1934000,00 

4270 Zakup usług remontowych 182000,00 10000,00 192000,00 

46 10 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 29000,00 9000,00 38000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 790000,00 15000,00 805000,00 

750 Adm inistracja publiczna 2 966542,00 20000,00 2986542,00 

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 1 400,00 20000,00 121400,00 

4300 Zakup uslug pozostałych I 500.00 20000.00 21 500,00 

754 
Bczpicczcitstwo publiczne i oc.hrona 

I orzeciwDożu rown 
71800,00 8 000,00 79800,00 

75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 R000,00 8000,00 

3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 8000,00 8000,00 

801 Oświa ta i wyc howanic JI 615 670,50 - 70 782,00 II 544 888,50 
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c:: 


80101 Szkoły podstawowe 4727625,00 - 72 785,00 4654840,00 

4300 Zakup us ług pozostałych 78200,00 - 500.00 77 700.00 

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2600,00 I 470,00 4070,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 2500,00 - 655.00 I 845,00 

4430 Różne opłaty i składki 4 130,00 12 8,00 4258,00 

4700 
Szkolenia pracowników nicbędących członkam i 

korp usu służby cyw il nej 
188 1,00 - 328,00 I 553 .00 

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek budżetowych 230900,00 - 72 900,00 15 8000,00 

80 103 Oddziały przedszkolne w szkoł ach podstawowych 52064,00 155,00 522 19,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 155 ,00 155,00 

80104 Przedszkola 2713731,00 I 660,00 2715391,00 

2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
rea li zowane na podstawie porozumień (umów) mi ędzy 

jednostkami samorz.tdu terytorialnego 
830 1,00 I 660.00 9961,00 

4300 Zakup usług pozostałych 26000,00 - 1.00 25999,00 

4430 Różne opiaty i sk ł adki 4784,00 1,00 4785,00 

80 11 0 Gimnazja 2679358,00 - 270.00 2679088.00 

4350 l.1k\LP uslug dostępu do sieci Internet 2200,00 530,00 2730,00 

44 10 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 - 280.00 I 820,00 

4700 
Szko lenia pracowników niebędących człon kami 

kO(DUSU służby cvwilne; 
2 100,00 - 520,00 I 580,00 

801 14 Zespoł y obsł ugi ekonomiczno-administracyjnej szkół 336203,00 458,00 33666 1,00 

4 11 0 Składki na ubezpieczenia społ eczne 35910,00 958,00 36868,00 

4 120 Składki na Fundusz Pracy 4680,00 - 500,00 4 180,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 - 160,00 40,00 

4300 Z.1kup usług pozostałych II 000,00 1400,00 12400,00 

4350 Zakup ushlg dostępu do sieci In ternet 1 700,00 - 500.00 I 200,00 

4370 
Oplata z t ytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonamej publicznej sieci 
t e ł efon i cznej . 

I 500,00 500,00 2000,00 

4410 Podróże s ł użbowe krajowe 800,00 - 400.00 400,00 

4430 R6tne opiaty i składki I 260,00 3,00 1263,00 

4700 
Szkolenia pracowników nicbędących członkami 
korousu służby cywilne · 2000,00 - 843 ,00 I 157,00 

80148 Stolówki szkolne i przedszkolne 6656 19,00 0,00 6656 19,00 

3020 Wydatki osobowe nieza liczone do wynagrodzeń I 944,00 100,00 2044,00 

4280 Zakup usług zdrowot nych I 150,00 - 100,00 I 050,00 

852 Pomoc społ eczna 5 169545,50 5 149,00 5 174694,50 

852 12 
Świadczenia rodzinne, świadczen i a z funduszu 
al imentacyj neego oraz skł adki na ubezpieczenia 
emerytal ne i ren towe z ubezpieczenia społecznego 

2856000,00 5 149,00 286 1 149,00 

31 10 Świadczenia społ eczne 2718670,00 4994,00 2723664,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 143,00 155,00 7298,00 

~ 
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854 Edukacyjna op ieka wyc howa wcza 34830 1,00 24882,00 373183,00 

854 12 
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 
i ml odzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 

6000,00 - 45 8,00 5542,00 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe I 382,00 - 107,00 I 275,00 

42 10 Zakup materiałów i wyposaź~nia 2 104.00 - 174.00 I 930.00 

4220 Zakup środków żywnośc i I 900,00 - 177,00 I 723,00 

85415 Pomoc materialna dla uczniów 131426,00 25340.00 156766.00 

3260 Inne fomly pomocy dla uczniów 32 600,00 25340,00 57940,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi s ka I 824366,00 - 73 500,00 1 750866,00 

90001 Gospodarka śc i ekowa i ochrona wód 63 1 000,00 - 94 000,00 537000,00 

4300 Zakup us ł ug pozost ałych 120000,00 - 73 000.00 47000.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet owych 486000,00 - 2 1 000,00 465000,00 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 56000,00 3000.00 59000.00 

42 10 Zakup mat eria łów i wyposażenia II 000,00 3000.00 14000,00 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 379000,00 17500,00 396500.00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet owych 0,00 17 500,00 17500,00 

900 19 
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opiat i kar za korzystanie ze środowi ska 

340539,00 0,00 340 539,00 

4300 Zakup usług pozostałych 225 339,00 - 3 000,00 222339,00 

6050 Wydatk i inwestycyjne jednostek budżetowych 50000,00 3000.00 53000,00 

926 Kultu ra fi zyczna 1 306572,00 19 820,00 1326 392,00 

9260 1 Obiekty sportowe 1 063 000.00 6000.00 I 069000.00 

6050 Wydat ki inwestycyjne jednostek budżetowych I 063000,00 6 000,00 I 069 000,00 

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 238572,00 13820,00 252392,00 

4300 Zakup usł ug pozostałych 6000,00 13 820,00 19 820,00 

Razem: 27591222,47 95654,12 27 686 876,59 
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIV/ I 58/201 2 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 201 2 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU 

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI 


UCHWALAM I NA 2012 r. 


Dzi ał 
Rozdział 

Paragrlłr 
Treść Przed zm ia n ą Z miana Po zmianie 

010 Rolniclwo i ł owiectwo 6408,91 5 164,12 II 513,09 

01095 Pozostała działalność 6408,91 5164, 12 II 513.09 

4210 Zakup materia łów j wyposażenia 125,67 101 ,26 226,93 

4430 Różne opiaty i składk i 6283,30 5062,86 11346. 16 

852 Pomoc społeczn a 2931 260,00 5149,00 2942409,00 

85212 
Świadczenia rodzinne. świadczen ia z funduszu 
alimenlacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

284 1 000,00 5 149,00 2846 149,00 

3110 Śwjadczenia społeczne 21 18610,00 4994,00 2123664,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3119,00 155,00 3214,00 

Razem : 3035555,97 JO 313,12 3 045869,09 
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Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

w złotych 

I 2 J 4 

Przychody ogółem : 1885667,00 

I Wolne środki, o których mowa wart. 2 17 ust.2 pkt 6 ustawy 950 968167,00 

2 
Przychody z zaciągn i ę tych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

952 917500,00 

Rozchody ogółem: l 778594,00 

I Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 I 778594,00 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/t S8/Z0 IZ 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października ZO 12 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r. 

• 
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Załączni k Nr 4 do Uchwał) Nr XXIV/ 158/2012 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 30 października 20 12 r. 

ZA DAN IA INW ESTYCYJ NE W 201 2 r. 

Dzlal Rozdział § 

150 

15011 

6639 

400 

40001 

6010 

600 

60016 

6050 

6060 

700 

70005 

6050 

6060 

70095 

6050 

Treść Przed zmianą Zmiana Po zm ianie 

Przetwórstwo przemys łowe 12255,0 0,00 12 255,00 

Rozw6j przedsiębiorczości 12255,0 O,OC 12255,OC 

Dotacje celowe przekazane do samorządL województw, na inwestycje i 
zakup~ inwestycyjne realizowane na podstawie porozumief (umów) 12255.0 O.OC 12255.0C 
międz}' jednostkam samorząd L terytorialnego 
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnośc województw. mazowieckiego 
przez budowanie społeczeństwc: informacyjnegc i gospodark opartej na 12255.00 O.OC 12255.0C 
wiedzy poprzez stworzenie zi ntegrowanycł baz wiedz} o Mazowszu 

!OOChOdy własne jst 12255.0C O.OC 12255.0C 

Wytwarzanie I zaopatrywani e w energię ele ktryczną. gaz I wodę 100000.00 0,00 100000,OC 

Dostarczanie ciepła 100 000. OC 0.00 100000.0C 

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkł ad6v. do spółek prawa 
handłowegc oraz na uzupelnieni€ funduszy statutowyct bank6v. 100000.00 0,00 100000.0C 
państwowyct i innych instytucji finansowych 

Zakup i objęcie udzia/6v. w spolce "J UMA" Sp. z 0.0. 100000.0C O,OC 100000,OC 

l Dochod~ wł asne jst 100000.0C O.OC 100000.0C 

Transport i łączność 59500,00 0,0 59 500,OC 

Drogi publiczne gminne 59500.0C 0 .00 59500.0C 

Wydatki inwestycyjne jednoste~ budżetowych 40 000. OC 0.0 40000.0C 

Opracowanie dokumentacj na przebudow~ ulicy Grabowej 40000.0C 0.00 40000.0 

I DOChOd~ własne jst 40000.0C 0.00 40000.0 

Wydatki na zakup~ inwestycyjne jednoste~ budżetowych 19500,OC 0.00 19500.0 

Zaku poprogramowani. "RoadMan' z ewidencje dróg 19500.0C 0.00 19500.0 

I DOChod~ własne jst 19500.0C 0.00 19500.0 

Gospodarka mieszkan iowa 837000,OC 15000,00 852 000,0 

Gospodarkc gruntami i nieruchomościami 47000.0C 0 .00 47000.0 

lwydatki inwestycyjne jednoste~ budżetowych O.OC 0.00 O.OC 

~akup dzia ł ki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej O.OC 0.00 O.OC 

lDochod~ wła sne jsl O.OC 0.00 O.OC 

Wydatki na zakup~ inwestycyjne jednoste~ budżetowych 47000.0C 0.00 47 000.0 

Zakup działk i 694/1 przy ulicy Kopernika 5500.0C 0.00 5500.0 

l DochOd~ własne jst 5500.0 0.00 5500.00 

~akup działki nr 17/32 przy ulicy Wiosennej 41500.0 0.00 41 500.00 

l Dochod~ własne jsl 41 500,0 O.OC 41 500.00 

Pozostałe działalność 790000.0 15000.0C 805000.00 

Wydatki inwestycyjne jednoste~ budżetowych 790000.0 15000.0C 805000.00 

Budowa osłon~ śmietn i kowe. na działce nr BB8/1 O.OC 15000.0C 15000.0 

lDochod~ wł asne jst O.OC 15000.0C 15000.0 
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Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnegc przy ul. Mickiewicza 27 . 
790000.00 0.00 790000.0C

etap II 

Dochody własne jst 790000.0 0.00 790000.0C 

750 Administracj a publiczna 17140.0 0,00 17140,00 

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7300.0 O,OC 7300.0C 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednoste~ budżetowych 7300.0 O.OC 7300.00 

Zakup klimatyzator< do selWerowni 7300.0 0.00 7300.00 

Dochody własne jst 7300,0 0,00 7300.00 

75095 Pozostała dzi ałalność 9840.0 0.00 9840.0C 

Dotacje celowe przekazanE do samorządL województwf na inwestycje i 
6639 zakupy inwestycyjnE realizowam na podstawie porozumief (umów) 9840.00 0.00 9840.0C 

między jednostkam samorządL terytorialnego 
Rozwój elektroniczne administracji w samorządac~ województw, 
mazowieckiegc wspomagające niwelowanie dwudzi elnośc potencjalL 9840.0C 0.00 9840.0C 
województwa 

Dochody wlasne jst 9840.0C 0.00 9840.0C 

801 Oświata i wychowani e 230900.00 .. 72 900,0 158000,OC 

80101 Szkoły podstawowe 230900.0C .. 72 900.0 158000,OC 

6050 Wydatki inwestycyjne jednoste~ budżetowych 230900.0C .. 72 900.0 158 000. OC 

Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkól Nr 1 w ramach Rządowegc 
230900.0C .. 72 900.0 158000.0CProgramu· Radosna Szkoła 

Dochody wł asne jst 115450.0C .. 34 980.0 80470.0C 

Inne 115450,00 .. 37 920.0 77 530.0C 

I~otacja celowa w ramach Rządowego programu 
"Radosna Szkoła~ llt 450.0C .. 37 920.0 77 530.0C 

851 Ochrona zd rowia 70 000,00 0,00 70000,OC 

85154 Przeciwdziałani e alkoholizmowi 70000.0C 0.00 70 ODO.OC 

6050 Wydatki inwestycyjnE jednostek budżetowych 70000.0C 0.00 70000.0C 

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z zaloteniam programu 
70000.0C 0.00 70000.0"Moje Boisko .. Orlik 2012" 

Dochody własne jst 70000.0C 0.00 70000,0 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowi ska 637190,OC .. 500,00 636690,0 

90001 Gospodarka ściekOWe; i ochrona wód 486000.0C .. 21 000.00 465000.0 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudtetowych 486000.0C .. 21 000.00 465000.0 

Budowa separatore do czyszczenia wód opadowyct wraz z 
370000.0C 0.00 370000.0wykonanierr wylotu kanalizaci deszczowe do rzeki OrzyC 

Kredyty i potyczki 370000.0C 0.00 370000.0C 

Przebudowo; przepustu w ulicy Dolnej 11 6000.0C .. 21 000.0 95000.0C 

In ne 58000.0C - l O 500.0 47500.0C 

IDotacie z WFO$iGW 58 000, OC - 10 500,OG 47500,0 

Kredyt) i pożyczki 58000.0C - 10 500,00 47500.0 

90015 Oświet l enie ulic, placów i dróg O.OC 17500.00 17500.0 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych O.OC 17500.00 17500.0 

Budowa oświetlenie ulicznegc na ulicy Bursztynowe. i Szafirowej O.OC 17 500.OC 17500.0 

Dochody własne jst O.OC 12500.0C 12500.0 

Inne O.OC 5000.00 5000.0 

IŚrodkl na inwestycje od Inicjatorów O,OC 5 000, OC 5000,0 

90019 Wplywy i wydatk związane z gromadzenierr środków z opła t i kar za 50 000. OC 3000,00 53 000,OC 
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korzystanie ze środowiska 

6050 Wydatki inwestycyjne jednoste~ budżetowych 50000,0 3000,OC 53000,OC 

Budowa separator., do czyszczenia wód opadowyct wraz z 
20000,0 O,OC 20000,OCwykonanierr wylotu kanalizacj deszczowe do rzeki OrzYC 

Inne 20000.0 O,OC 20000,OC 

Środki po likwidacj MFOŚiGW 20000,0< O,iX 20 ODO,OG 

Opracowanie dokumentacj rozbudoW} sieci kanalizacj deszczowe. na 7500,0 O,OC 7500,00odcinku od ulicy Kanałowe do ulicy Kolejowej 

Inne 7500,0 O,OC 7500,00 

Środki po /ikwidacj MFOŚiGW 7500,0< O,OC 7500,OC 

Opracowanie dokumentacj sieci kanalizacj deszczowe. na odcinku od 7500,0 O,OC 7500,OCulicy KOŚciel nej do ulicy Gen. Pułaskiego 

Inne 7500,00 0,00 7500,OC 

Środki po /ikwidacj MFOŚiGW 7500,OG 0,0 7500,OC 

Przebudowo: przepustu w ulicy Dolnej 15000,OC 3000,0 18 000 ,OC 

Inne 15 000,OC 3000,0 18000,OC 

Środki po /ikwidacj MFOŚiGW 15 000, OC 3000,0 18000,0 

90095 Pozostałe:: działalność 101190,OC 0,0 101 190,OC 

Wp/aty gmin i powialó'II na rzecz innychjed nosle~ samorządl. 
6650 terytorialnegc oraz związkólł. gmin lub związkólł. powiatólł. na 101190,OC 0,0 101 190,OC 

dofinansowaniE zadań inwestycyjnyct i zaku pólł. inwestycyjnych 
Budowa Zintegrowanegc Systemu GospodarkiOdpadami Komunalnym 101 190,OC 0,00 101190,OCdla gmin regionu ciechanowskiego 

Dochody własne jst 101190,OC O,OC 101 190,OC 

926 Kultura fizyczna l 063 000,OC 6000,0 1 069000,OC 

92601 Obiekty sportowe 1 063000,OC 6000,0 l 069 ODO ,OC 

6050 Wydatki inwestycyjne jednoste~ budżetowych 1 063 ODO ,OC 6000,0 1 069000,OC 

Budowa kompleksuboisk sportowych zgodnie z zalożeniam programu 
906000,OC 6000,00 912000,0"Moie Boisko - Ortik 2012" 

Dochody własne jst 240000,OC 15000,00 255000,0 

Inne 666 000 ,OC - 9 000,00 657000,0 

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy 164000,0 O,OC 164000.0Gfinansowej 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 502000.0 - 9 000. OC 493000.0G 

Modernizacje: budynku pawilonl. sportowego 100000,0 0.00 100000,00 

Dochody własne jst 100 000,OC 0,00 100000,00 

Modemizacje: oświetlenie: hali sportowe. przy Zespole Szkół Nr 2 50 000,OC 0,00 50000.0 

Dochody własne jst 50 000,OC 0,00 50000.0 

Opracowanie dokumentacj budowy boiska wielofunkcyj neg( przy 7 000 ,OC 0,00 7000,0 
Zespole Szkól Nr 2 

Dochody własne jst 7 000,OC 0,00 7000.0 

Razeml 3 026985.01" 52 400,01 2 974 585.01 
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Dzial Rozdzial Treść 

Kwota dotacji 
Iw zll 

podmiotowej przedmiotowej 
celowej 

1 2 3 4 5 6 

Nazwa jednostki 

Jednostki sektora fi nansów publicznych 744000 37056 

150 15011 Samorząd Województwa Mazowieckiego 12255 

750 75095 Samorząd Województwa Mazowieckiego 9840 

801 80 104 Gmina Pułtusk 9961 

851 85154 Powiat Makowski 5000 

921 92109 Miejski Dom Kultury 375000 

921 921 16 Miejska Bibliotek Publiczna 369000 

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 120000 

851 85 154 
Reali zacja programu profi laktyki 
antyalkoholowe i 7000 

921 92105 Działalność kulturalna 13000 

926 92605 Upowszechnianie kultury fizyczne i i sportu 100000 

OGÓŁEM: 744000 157056 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV1158/2012 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 30 października 2012 r. 

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU W 2012 r. PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO 
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 

• 


• 
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Uzasadnienie 

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 106.154,12 zł , w tym: 

- zwiększenie dochodów w dziale 010 o kwotę 5.164,12 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją 
Wojewody Mazowieckiego Nr 207; 

- zwiększenie dochodów w dziale 600 o kwotę 122.921 zł z tytułu dotacji ze środków UE wynikającej z końcowej 
płatności za realizacje inwestycji drogowej ; 

- zmniejszenie dochodów w dziale 8010 kwotę 37.920 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji; 

- zwiększenie dochodów w dziale 852 o kwotę 5.149 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją 
Wojewody Mazowieckiego Nr 181 /2012; 

- zwiększenie dochodów w dziale 854 o kwotę 25.340 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej zgodnie z Decyzją 
Wojewody Mazowieckiego Nr 206; 

- zmniejszenie dochodów w dziale 900 o kwotę 5.500 zł, w tym: zmniej szen ie dotacji o kwotę 10.500 zł 
z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego, oraz zwiększenie środków na inwestycje o kwotę 5.000 zł 
z tytułu wpłat mieszkańców; 

- zmniejszenie dochodów w dziale 926 o kwotę 9.000 zł z tytułu dotacji na realizacje inwestycji. 

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 95.654,12 zł, w tym: 

- zwiększenie wydatków w dziale 010 o kwotę 5.1 64,12 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie 
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez miasto; 

- zwiększenie wydatków w dziale 600 o kwotę 118.921 zł z tytułu zwrotu dotacji wynikającej z decyzji MJWPU. 

- zwiększenie wydatków w dziale 700 o kwotę 38.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów 
szacunkowych, adaptację lokali socjalnych, kosztów komorniczych, oraz zadanie inwestycyjne pn. "Budowa 
osłony śmietnikowej na działce nr 888/1 ; 

- zwiększenie wydatków w dziale 750 o kwotę 20.000 zł na opracowanie ekspertyzy dla potrzeb Komisji 
Rewizyjnej; 

- zwiększenie wydatków w dziale 754 o kwotę 8.000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na 
modernizacj ę budynku komendy straży pożarnej; 

- zmniejszenie wydatków w dziale 80 I o kwotę 70.782 zł, w tym: zmniejszenie nakładów na realizację inwestycji 
pn. "Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr I w ramach Rządowego programu "Radosna Szkoła" 
o kwotę 72.900 zł, zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 1.660 zł oraz 
zwiększenie na wydatki bieżące MZOSiPOW o kwotę 458 zł. Ponadto dokonuje się przeniesienia pomiędzy 
paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2; 

- zwiększenie wydatków w dziale 852 o kwotę 5.149 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego; 

- zwiększenie wydatków w dziale 854 o kwotę 24.882 zł, w tym: zwiększeni o kwotę 25.340 zł na dofinansowanie 
zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna", oraz 
zmniejszenie o kwotę 458 zł środków przeznaczonych na wypoczynek dzieci; 

- zmniejszenie wydatków w dziale 900 o kwotę 73.500 zł na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto 
przenosi się kwotę 17.500 zł pomiędzy paragrafami na wykonanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego 
na ulicy Bursztynowej i Szafirowej". 

- zwiększen ie wydatków w dziale 926 o kwotę 19.820 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 6.000 zł na realizację 

inwestycji "Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniam i programu "Moje Boisko - Orlik 
20ł2", oraz kwotę 13.820 zł na zakup usług pozostałych. 

mgr Jo/t sz Jan 'owski 
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Załącznik Nr ....1.?................ 
UCHWALA NR XXIV/I 59/2012 do Protokołu Nr .f.I!.I.t. ....... 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia ..3.a.d CU ..02.1J..r. . 

z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz ie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późno zm.), art. 4 pkt I i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 2 1 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późno zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późno zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala s ię miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Janusza Jankowskiego 
w następującej wysokości: 

I) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4200 zl brutto /slownie: cztery tysiące dwieście zlotych brutto/; 

2) dodatek funkcyjny w kwocie 360 zł brutto /slownie: trzysta sześćdziesiąt złotych brutto/; 

3) dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjn ego w kwocie 
912 zł brutto /slownie: dz iewięćset dwanaście złotych brutto/; 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 840 zl brutto /slownie: 
osiemset czterdzieści złotych brutt%~~ 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 

§ 3. Traci moc uchwala Nr 111/13/2010 Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 20 10 r. 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki. 

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

Przewodniczący Rady 
Miej skiej 

wald~elski 
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Uzasadnienie 

Na wysokość wynagrodzenia osoby sprawującej funkcję burmistrza powinna mieć wplyw przede wszystkim 
jakość pracy, poziom odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a także kompetencje. Po sześciu latach od 
objęcia funkcji Burmistrza przez Pana Janusza Jankowskiego Rada Miejska w Makowic Mazowieckim z dużym 
zaniepokojeniem obserwuje styl jego pracy, widzi liczne niedociągnięcia oraz nieprawidłowe pojmowanie 
pełnionej przez niego funkcji . Pan burmistrz Janusz Jankowski cechuje się brakiem elementarnej wiedzy 
i znajomości przepisów prawa regulujących funkcjonowanie miasta . Ceduje większość obowiązków 

dotyczących kontaktów z Radą Miej ską na podwładnych. Nie przedstawia propozycji dzialań zmierzających do 
zmniejszenia zadłużenia miasta. 

Glównymi argumentami merytorycznym uzasadniającymi zmniejszenie wynagrodzenia Panu 
Burmistrzowi są: 

I) Brak należytego nadzoru nad mieniem komunalnym (Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
dotyczące wyłączenia z użytkowania w cal ości lub części obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół Nr 
2 w Makowie Mazowieckim, co uniemożliwia prawidiowe funkcjonowanie tej placówki oświatowej); 

2) Narażenie budżetu miasta na dodatkowe i nieuzasadnione wydatki, które są wynikiem zaniechań i braku 
dzialania Burmistrza w wykonywaniu zadania własnego gminy, jakim jest dostawa energii cieplnej do 
budynków. Brak reakcji Burmistrza na ofertę Syndyka masy upadlości PUDH "Inkluz", spowodowal dalszą 
zapaść w tym segmencie gospodarki komunalnej miasta i ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wydatków 
inwestycyjnych w tym sektorze gospodarki; 

3) Brak propozycji działań zmierzających do zmniejszenia zadłużenia miasta; 

4) Brak pomysłów o charakterze gospodarczym na rozwój miasta oraz brak w tym zakresie współdzialania 
z innymi szczeblami samorządu terenowego; 

5) Brak działań zmierzających do pozyskania środków zewnętrznych służących rewitalizacji i rozwojowi miasta; 

6) Brak elementarnej wiedzy i znajomości przepisów prawa oraz brak kompetencji i współpracy z Radą Miejską, 
między innymi nie wykonywanie uchwał. 

Trudna sytuacja budżetowa miasta, konieczność zmniejszenia wydatków, jak również brak zaufania do 
burmistrza Janusz Jankowskiego i dezaprobaty dla prezentowanego przez niego stylu zarządzania miastem 
skłoniło radnych do przedłożenia niniejszej uchwały. Mając na uwadze zobligowanie Pana Burmistrza do 
podjęcia skutecznych działań na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, podjęcie uchwały jest jak najbardziej 
uzasadnione. 
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