RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 20.11.2012 r.
WOR-II.0002.25.2012

Pan/Pani

...........········10.··· ............................. .

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXV
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu
29 listopada 2012 roku o godz. 1200 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem
obrad:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawi enie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV 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 określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2013 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie okreś lenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
sesję

pożyczki.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w bud żec ie Miasta Maków
Mazowiecki na 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu boisk
"Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Maków
Mazowiecki projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania w Makowie
Mazowieckim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12 . Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
13 . Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

8.

Iład"ł~iejskiej

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

Protokół z XXV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 29 listopada 2012 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego.

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

załączonych

list

obecności,

które

stanowią załącznik

Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz . 12.00 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski.
Przywitał radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy.
Ustawowy skład Rady 15 radnych. Radny Krzysztof Rutkowski - nieobecny,
nieusprawiedliwiony oraz radna Elżbieta Michalska - nieobecna, usprawiedliwiona.
Przewodniczący

RM

stwierdził

quorum, podejmowane

uchwały

i decyzje

mają

moc

prawną·

Obrady XXV sesji

trwały

w czasie od godz. 12.00 do 14.00.

Przewodniczący

RM poinformował, że od dnia 30 listopada bieżącego roku na
emeryturę odchodzi Pani Maria Piątek pełniąca funkcję dyrektora Przedszkola
Samorządowego Nr 1, wyraził słowa podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz
makowskiej oświaty .
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyraził podziękowania za zaangażowanie w pracę
z najmłodszymi dziećmi, cierpliwość oraz pracowitość . POinformował, że obowiązki
dyrektora przejmie na czas określony Pani Anna Malinowska, której również życzył
wszelkiej pomyślności i satysfakcji w życiu zawodowym.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 Maria Piątek podziękowała za wiele lat
wspólnej współpracy z Burmistrzem Miasta Panem Januszem Jankowskim,
Sekretarzem Miasta Panią Anną Leśnik oraz dyrektorem Miejskiego Zespołu Obsługi
Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych Panem Stanisławem Świętoreckim.
Ad pkt 1.
Przewodniczący

RM

zapytał,

czy

są

uwagi do

porządku

obrad?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski zwrócił się z prośbą o umieszczenie w porządku
obrad w punkcie nr 12 projektu uchwały - zmieniającej uchwałę 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", z uwagi na zmianę zapisów, aby uchwała
była bardziej jasna, przejrzysta i klarowna.
Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej Tadeusz

Szczuciński zwrócił się

z

prośbą

o dodanie

do porządku obrad uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim przeprowadzenia kontroli
prawidłowości rea lizacji inwestycji pod nazwą Ha la Sportowa przy Zespole Szkół Nr 2
w Makowie Mazowieckim .
Przewodniczący

pod

RM

za - 13

głosów,

Zmiana

porządku

Przewodniczący

pod

zmianę porządku

obrad

zgłoszoną

przez Burmistrza Miasta

poddał

głosowan i e:

przeciw - O głosów,
obrad

RM

wstrzymało się

- O głosów.

została przyjęta.

zmianę porządku

obrad

zgłoszoną

przez

Komisję Rewizyjną poddał

głosowan i e:

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

porządku

Przewodniczący

obrad

RM

została przyjęta.

porządek

obrad

poddał

pod

głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Porządek został przyjęty.

Ad pkt 2.
Przewodniczący

RM

poinformował, że protokół

z XXIV sesj i

był

do

wglądu

w Biurze

Rady.
Uwag nie było, wobec czego
poddał pod głosowanie:
za - 13
Protokół

głosów,

Przewodniczący

przeciw - O głosów,

z XXIV sesji

RM

wstrzymało się

przyjęcie protokołu

z XXIV sesji

- O głosów.

został przyjęty.

Ad pkt 3.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między
sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią załącznik
nr 3 do protokołu. POinformował, że w dniu 23 listopada bieżącego roku podpisał
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na
dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa przepustu na rowie melioracji
szczegółowej pod drogą dojazdową łączącą ulicę Dolną z miejską przepompownią
ścieków w Makowie Mazowieckim " w formie dotacji w wysokości 47.500,00 złotych
oraz pożyczki w wysokości 47 .500,00 złotych.
Ad pkt 4.
Zapytania i interpelacje Radnych.
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Radny Marek Jaroszewski zauważył, że tak jak do tej pory nie doszło do żadnych
w sprawie poszerzenia granic miasta, tak i w dalszym ciąg nie doszło do
spotkania Burmistrza Miasta z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie
ciepłownictwa. Wyjaśnił, że przez rok odbyło się wiele spotkań w zakresie ciepła w
mieście, w chwili obecnej temat ucichł, zwrócił się z prośbą o przedstawienie WIZJI
Burmistrza Miasta w sprawie systemu ciepłownictwa oraz w jaki sposób chce
podłączyć blok miasta przy ulicy Mickiewicza skoro spółka nie ma mocy.
spotkań

Radny Rafał Barański zwrócił się z zapytaniem czy były jakiekolwiek rozmowy w
sprawie ronda za mostem, w zakresie wniosku o umorzenie pożyczki na
termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego, który został złożony za późno czy
zostały z tego tytułu wyciągnięte jakiekolwiek wnioski, ponieważ mowa o 50.000,00
złotych . Zapytał o spowa lniacz na łączniku między ulicą Kolejową i Kopernika, kiedy
zostanie zrealizowany.
Radny Andrzej Bronowicz zwrócił się z zapytaniem kiedy ruszy inwestycja na ulicy
Spółdzielczej w zakresie przebudowy nawierzchni oraz kanalizacji deszczowej.
Ad pkt 5.
Podjęcie uchwały

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Budżetu (... ) Dariusz Miecznikowski poinformował, że komisja
po burzliwych rozmowach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, aby podnieść
podatki o 8%, w celu zwiększenia dochodów budżetowych, które są niezbędne do
przeprowadzenia w 2013 roku trzech dużych inwestycji.

Radny Andrzej Bronowicz poinformował, że komisja oświaty przychyliła się do wniosku
Burmistrza Miasta, aby podatki podnieść o 6%, ponieważ jest to propozycja racjonalna
i w pełni rozsądna. Mieszkańcom objętym inwestycjami na 2013 rok łatwiej będzie
wytłumaczyć powody podniesienia podatków do wysokości 8%, z których miasto
otrzyma 200.000,00 złotych subwencji więcej do budżetu.
Radny Tadeusz Szczuciński wyjaśnił, że w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu
komisji budżetu i komisji rewizyjnej, przekonała go obszerna informacja
Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej Jerzego Dąbrowskiego, że inwestowanie
wymaga rezygnacji z
drobnych przedsięwzięć. Ujęte w budżecie na 2013 rok
inwestycje swym zakresem obejmują duży zasięg oddziaływania i mają na celu
poprawę warunków życia mieszkańcom miasta.
Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Przewodniczący RM
uchwały poddał

pod

sprawie
projekt

głosowanie:

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 1 głos.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 12 głosami "za"
Nr XXVj160j2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 4 do
podjęła uchwałę
protokołu.
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Ad pkt 6.
Podjęcie

uchwały

określenia

w sprawie

wysokości

stawek podatku od

środków

transportowych .
Radny Jan Kubaszewski wyraził zda nie, że podwyżka stawek podatku od środków
transportowych nie jest na tyle znacząca, aby mogła skłaniać przedsiębiorców do
likwidacji działalności lub jej zaprzestania.
Wiceprzewodniczący

sprawie

określenia

Przewodniczący

Dąbrowski

RM Jerzy
wysokości

RM projekt

stawek

uchwały poddał

przedstawił

treść

podatku od
pod głosowanie:

projektu uchwały w
środków
transportowych.

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się  O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXVj161j2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych, która stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
Radny Tadeusz

Szczuciński był

nieobecny podczas

głosowania.

Ad pkt 7.
Podjęcie

uchwały

zmieniającej

uchwałę

w sprawie

zaciągnięcia

długoterminowej

pożyczki.
Przewodniczący

pozytywnie

Komisji

zaopiniowała

Budżetu

projekt

Wiceprzewodniczący
RM
zmieniającej
uchwałę
Przewo dniczący

( ... ) Dariusz Miecznikowski

poinformował, że

komisja

uchwały.

Rafał

Barański
przedstawił treść
projektu uchwały
sprawie
zaciągnięcia
długoterminowej
pożyczki.

w
RM projekt uchwały

poddał

pod

głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXVj162j2012 z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, która stanowi załączn ik nr 6 do
protokołu.

Ad pkt 8.
Podjęcie uchwały

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 .
Skarbnik Miasta Paw eł Gutowski poinformował, że projekt uchwały różni się od
projektu uchwały, który na swych posiedzeniach miały Komisja Oświaty ( ... ) oraz
Komisja Polityki Regionalnej ( .. .), zostało w niej ujęte zwiększenie dochodów o
87.473,00 złote z tytułu subwencji oświatowej na składkę rentową dla nauczycieli
pedagogicznych. Zmieniony projekt uchwały radni mają przed sobą .
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Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie dokonania zm ian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2012-2034. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 13

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXV/163/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012
2034, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad pkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków
Mazowiecki na 2012 rok.
Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie
dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok. Przewodniczący
RM projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXV/164/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie dokonania
zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, która stanowi załącznik nr 8
do protokołu .
Przewodniczący

RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 12:50 do 13:00.

Ad pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przYJęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk
"Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący

Komisji Oświaty ( .. .) Andrzej Bronowicz poinformował, że na
posiedzeniu komisji oświaty prowadzone były rozmowy na temat regulaminu Orlika,
który będzie ogólnodostępny zarówno dla uczniów szkół, mieszkańców oraz grup
sportowych. Na posiedzeniu komisji został przegłosowany wniosek o wniesienie
poprawki, aby w Rozdziale II ustęp 6 dodać zapis: "Na terenie obiektu nie wolno : 1)
Wnosić i spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających, 2) Palić papierosów,
3) Używać wu lg arnych słów, wprowadzać zwierząt, poruszać się rowerach,
deskorolkach i innym sprzęcie mogącym spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,
wchodzić na urządzenia i ogrodzenia sportowe". Wyraził zadowolenie, że inwestycja
budowy kompleksu boisk została w Makowie wykonana, ponieważ wzbogaca kulturę
fizyczną w mieście i nie była to jedynie inwestycja Komisji Oświaty (... ), ale zgoda
płynęła z każdej strony. Niezwykle ważne jest odpowiednie prowadzenia zajęć przez
animatora sportu.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedział, że wniesiona została autopoprawka
do projektu uchwały, który radni mają przed sobą, dokonano zmiany zapisu § 4 i § 6
zgodnie z sugestiami komisji.

5

Mecenas Tomasz Wadyński wyjaśnił, że orzeczenia Sądów Administracyjnych oraz
nadzorów prawnych wojewody idą w tym kierunku, że nie można dokonywać zapisów
zakazów wynikających z innych aktów prawnych wyższego rzędu i ustawach.
Wnoszenie alkoholu na obiekty sportowe wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast zakaz palenia wynika z ustawy
antynikotynowej. Wprowadzenie wnioskowanych zakazów, mimo tego, że jest
sprzeczne z prawem powoduje również, że nie ma z tego tytułu żadnych sankcji i
narzędzi
do egzekwowania. Wprowadzenie wnioskowanej poprawki spowoduje
uchylenie uchwały przez nadzór.
Przewodniczący

RM Waldemar Zabielski zwróc i ł się z zapytaniem czy
Komisji Oświaty ( .. .) podtrzymuje w dalszym ciągu swój wniosek.

Przewodniczący

Przewodniczący

Komisji Oświaty ( ...) Andrzej Bronowicz odpowiedział, że skoro
mecenas jest przekonany o zagrożeniu uchylenia uchwały, to komisja nie upiera się
przy wniosku.

•

Radny Tadeusz Szczuciński zwróc i ł się z zapytaniem do Mecenasa Tomasza
Wadyńskiego czy zamiast zapisów w regulaminie można dokonać zapisów graficznych
zakazujących poszczególne zabronione czynności.
Mecenas Tomasz Wadyński odpowiedział, że można informacyjnie zamieścić tabliczki.
Radny Marek Jaroszewski poinformował, że przy rea lizacji inwestycji budowy bo iska
wielofunkcyjnego przy ulicy Ciechanowskiej miasto wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową
stworzyło regulamin zawierający wnioskowane zakazy w formie pisemnej, dlaczego
więc nie można na boisku przy ulicy Sportowej.
Mecenas Tomasz Wadyński wyjaśnił, że w
zaszło wiele zmian w orzecznictwie sądów .

przeciągu

czasu od ostatniego regulaminu

Wiceprzewodniczący

•

RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK
2012" przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim. Przewodniczący RM projekt
uchwały poddał pod głosowanie:
za - 13

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
podjęła uchwałę Nr XXVj165j2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ul.
Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad pkt 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Maków
Mazowiecki projektu pod nazwą "Indywidua lizacja nauczania w Makowie Mazowieckim"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący

Komisji Oświaty (... ) Andrzej Bronowicz przedstawił pozytywną opinię

komisji.
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Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na realizację przez Miasto Maków Mazowiecki projektu pod nazwą

"Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów .
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
Nr XXV/166/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyrażenia
zgody na realizację przez Miasto Maków Mazowiecki projektu pod nazwą
"Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim " w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
podjęła uchwałę

Ad pkt 13.
Podjęcie uchwały z mieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy
Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami po za rządowymi oraz podmiotami, o których
mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2013 rok".
Wiceprzewodniczący

RM Jerzy Dąbrowski 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:

zmieniającej

za - 13

uchwałę

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w

- O głosów.

obecności

13 radnych, 13

głosami

"za"

podjęła uchwałę Nr XXV/167/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust . 3 ustawy o
działalności
załącznik

pożytku

nr 11 do

publicznego i o wolontariacie na 2013 rok", która stanowi

protokołu.

Ad pkt 14.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę

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 .
Wiceprzewodniczący

RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały
zmieniającej uchwałę 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. Przewodniczący RM
projekt uchwały poddał pod głosowanie:
za - 13

głosów,

przeciw - O głosów,

wstrzymało się

- O głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowiecki m w obecności 13 radnych, 13 głosami "za"
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podjęła uchwałę Nr XXV/168/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę
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, która stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.

Ad pkt 15.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski
udzielone w formie pisemnej.

poinformował, że

odpowiedzi dla radnych

zostaną

Ad pkt 16.
Zapytania i wolne wnioski.
Mieszkaniec miasta Wiesław Krukowski wyjaśnił, że od 50 lat jest mieszkańcem miasta
i płaci podatki, w związku z czym chciałby podzielić się swoimi odczuciami i
spostrzeżeniami. POinformował, że podatki nie są jedynym źródłem dochodów
budżetu, są nimi również oszczędności, które miasto powinno pozyskiwać i gromadzić.
Wyraził zdanie, że wzrost podatków nie powinien być aż tak znacznym dla
mieszkańców. POinformował, że w Tygodniku Ostrołęckim znalazł się artykuł o
podniesieniu podatków o 0,2 grosze w gminie Płoniawy - Bramura, w Makowie dla
osób mniej zamożnych będzie prowadziło to do trudnej sytuacji finansowej. Wyraził
zdanie, że dochody powinny być pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, a nie głównie z
kieszeni mieszkańców miasta .
Mieszkaniec miasta Sławomir Leśniak poinformował, że jest jednym z członków
komitetu działającego w sprawie remontu nawierzchni dróg gminnych na osiedlu
Grzanka. Zwrócił się z zapytaniem czy umowa z wykonawcą prac modernizacyjnych na
wspomnianych ulicach przewiduje gwarancję , ponieważ już w 30% całe prace uległy
rozsypce i uszkodzeniu.
Zastępca

Burmistrza Grzegorz Napiórkowski zwrócił się z zapytaniem czy reklamację
do wykonawcy składać teraz czy po okresie zimowym.
Mieszkaniec miasta Sławomir Leśniak odpowiedział,
będzie zgłoszenie reklamacji po okresie zimowym.

że

najlepszym

rozwiązaniem

Mieszkaniec miasta Stanisław Romanowski poinformował, że 14 listopada bieżącego
roku z krótką wizytą przebywał w Makowie poseł Andrzej Kania, któremu pokazał
nowy obiekt sportowych zrealizowany w ramach Orlika. Uwagi na temat obiektu były
bardzo pozytywne, dotyczyły jego użyteczności oraz funkcjonalności, która umożliwia
młodzieży
zagospodarowanie czasu wolnego.
Poinformował,
że
największe
zaangażowanie w powstanie obiektu wniósł Burmistrz Miasta oraz Andrzej Bronowicz,
którego wspierali członkowie komisji oświaty w osobie radnego Dariusza Tyjewskiego
- członków klubu Platformy Obywatelskiej. Na prośbę pana posła przekazał w jego
imieniu gratulacji i podziękowania wszystkim radnym rady oraz burmistrzowi miasta.
POinformował, że poseł będzie coraz częstszym gościem w Makowie z uwagi na
zainteresowanie bieżącymi problemami miasta i chęcią pomocy w ich rozwiązywan i u .
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Radny Tadeusz Szczuciński zaznaczył, że znaczący wkład w powstanie obiektu
sportowego wniosła cała rada bez wyjątku, bez podziału na ugrupowania polityczne.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Brzostek poinformowała, że
radnym zostały wręczone zaproszenia na uroczystości opłatkowe w Miejskim Domu
Kultury, mikołaj rozdaje paczki 220 dzieciom - 18 grudnia. Poszukiwany jest chętny
do roli mikołaja. W dniu 19 grudnia organizowane jest spotkanie dla dzieci
niepełnosprawnych i uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej. W dniu 20
grudnia odbędzie się wigilia dla osób samotnych, w zeszłym roku było 65 osób,
zwróciła się z prośbą o uczestnictwo przynajmniej w jednym spotkaniu.
Ad pkt 17.
Wobec zrealizowania porządku obrad XXV sesji Rady Miejskiej
Waldemar Zabielski o godz. 14.00 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
Pro~ołowała

~\ .IV
Marla Wojcińska Podinspektor UM

Przewodniczący

RM

Miejskiej
Tańska

mgr

inż .
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Załącznik Nr ....!..................~
do Protokołu Nr.

xX.i .......

z dnia .).1.d.1..,)..2t1.)..lr:

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
N A XXV S E S J I R A D Y M I E J S K I E J
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
O D B Y T E J W D N I U 29 LISTOPADA 2012 r.

1. B a ra ń s ki

łfrJ

Rafał Paweł

2. Bronowicz Andrzej Jan

. . ~11. ~ .~\.: .
!

---o-

:..
1-



3. Chrzanowski Remigiusz
4. Dąbrowski Jerzy
5. Gregorczyk

Wi esława

6. Jaroszewski Marek
7. Kubaszewski Jan
8. Michalska E l żbi e ta

~
....(" ~ ........:........C
..

: .. .... .5..-...... ...... ... ..

~ .. .. .. ... .. ......
. . . . . .~/:!..~......... . .
.....

~ ,'

L

9. Miecznikowski Dariusz
10. Rutkowski Krzysztof
I J . Rzewnicki
12.

S tani sła w

Szczu c iń ski

Tadeusz

J 3. Tyjewski Dariusz
14. Zabielski Waldemar
15. Zalewski Janusz

....... . . ..... ........I
~·

~...... :~

Zalącznik Nr .....;.................
do Protokolu Nr .. Xx.ft........

,
Sesję

z dnia .:.............. ...... ...... ..... .

1. Deptuła Zbign iew

Starosta Powiatu
Makowskiego

2. Gójski Janusz

Wicestarosta Powiatu
Makowskiego

3. Augustyniak Miroslaw

Radny Sejmik u
Województwa Mazowieckiego ........ ....... .. .... ..

4. Zakrzewski Roman

Przew. Rady Powiatu

5.

Ko łodz i ej sk i

Cezary

Radny Powiatu
Makowskiego

6. Wloczkowska Teresa Jolanta

Radny Powiani
Makowskiego

7. Kos Andrzej Jan

Radny Powiatu
Makowskiego

8. Gadomski Lech

Prezes SM "Jubilatka"

9. Sawicki Zdzislaw

Przewodniczący Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka"

10. Gadomski Lech

Prokurent

11.

•

Lista osób zaproszonych na XX V
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu J~ -ti-o-łDp.uJo..2012 r.

Bonis ławska

Emilia

Spół ki

,,JU MA"

Prezes TBS

12. Wi lkowski Jan

NSZZ"So l idardno ść"

13. Piegutkowski Andrzej

NSZZ"So l idarno ść"

Pracowników

O św i aty

14. Sobecki Ireneusz

Prezes Oddzialu
Powiatowego ZNP

15. Gi sztarowicz Roman

Naczelnik Urzęd u
Skarbowego

16.

Lemański

Witold

17. Ciak Tadeusz

Komendant Powiatowy
Policji

\'

......\

~

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

Komendant Powiatowy
Pań s two wej Straży P ożarnej ......... .... .............. .. ..

18 .Grabowski Roman

Prezes S-ni Zaop. i Zb.

19.Prus Zbigniew

Dyrektor SP ZOZ

20.Pilniakowska Lucyna

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

21. Świ ętorecki Stan i sław

D,,,bo<

22. Kolos Jan

Dyrektor

23 . Płosińska E l ż bieta

Dyrektor

24.

Piątek

Maria

25. Sobolewska ArUla
26. Milewska

Małgorzata

MZOS'iPOw

Zespołu Szkoł Nr I ... .....~.\"..\
Zespo łu Szkół

....... .

Nr 2 .... .................... .... .

v.(:~...

Dyrektor PS Nr I

......

Dyrektor PS Nr 2

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

p. o. Dyrektora PS Nr 4

27. Brzostek Barbara

Kierownik MOPS

28. Marciniak Tadeusz

Dyrektor MBP

29. Żebrowski Jacek

Prezes MPUK

30.

Pawłowska Boże na

Dyrektor MDK

31.

Otłowski

Starszy Cechu

32.

Kobyliński Mirosław

Janusz

J~

C~ ...........

/3··................
t~~
.. .. .
W.~

~

Członek Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rołniczej ..... ... ....... ....... ..... .

33. Orzel Alilla

Naczelnik Urzęd u
Pocztowego w Makowie Maz .................... ...... ..

34. Olzacka Katarzyna

Prezes Towarzystwa Miłośników
Ol. ~ . I,.
Ziemi Makowskiej
.... ~, .. .Y~ ..

35 . Dziadak Ryszard

Dyrektor Delegatury
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

36. Paczkowski Marian

~::~:::~r; w Ostrołęce

37. Rusinek Aldona

Tygodnik

O strołęcki

38. Melnicka Al ina

Tygod nik

O strołęcki

39. Kurek Katarzyna

Tygodnik Makowski

.~ :::::: : : : ...:

40. Redakcja Kuriera Makowskiego
41. Redakcja

wokół

Ciechanowa
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42. Bartold Anna

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
w Urzędz i e Miejskim
...................... .

43 . Napiórkowska- Christow Maria

Kierownik Wydzialu Geodezji, Katastru,
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Planowania Przestrzennego
w Urzędz i e Miej skim

44. Rakowska- Krzyna Nina

Kierownik Wyd z i ału Integracji Europejskiej,
Informatyki i Promocji Miasta
...................... .
w Urzędzi e Miejskim
?,~2E,!)Sb(O/....ro NR .

;!!

LLp.

7)yR'-=k~OR.

cJke/ .

•
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Zalącznik

3

Nr .......................~

do Protokołu Nr ... )!,:i.f(,.....~
z dnia

.'?';!.,:1::LJ...Jd.?.:;;..

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni

października

W okresie od sesji w dniu 30

•

zajmowałem

się

bieżącymi

2012 roku do chwili obecnej :

dotyczącymi

sprawami

funkcjonowania

Urzędu

Mia sta i

Miejskiego,
•

w

wydałem między

ogłoszenia

sprawie

bezprzetargowej

•

w sprawie

innymi

następujące zarządzenia:

wykazu

stanowiącej

ogłoszenia

nieruchomości

przeznaczonej

sprzedaży

do

w

drodze

mienie komunalne,
nieruchomości

wykazów

przeznaczonych do oddania w

dzierżawę

w drodze

bezprzetargowej,
w

powołania

sprawie

Komisji

do

rozpatrywania

wniosków

Społecznego

w " Inwest-Bud" Towarzystwie Budownictwa

wynajęcie

o

Sp . z o. o. z

siedzibą

mieszkań

w Makowie

Mazowieckim,
w sprawie

powołania Zespołu

programie

"Wzmocnienie

współfinansowany

ze

zadaniowego

realizującego

potencjału

środków

w sp ra wie dokonania zmian w

zadanie " Usprawnienia procesów" w

instytucjonalno-kadrowego

5

JST"

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
budżecie

Projekt

Społecznego"

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 r.,

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom

budżetowym

informacji o wprowadzonych zmianach,

•

w sp rawie ustalenia propozycji
osobę

dochodu na

wysokości

stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium

w rodzinie ucznia za okres od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.,

w sprawie powierzenia

pełnienia obowiązków

dyrektora Przedszkola

Samorządowego

nr 1 w

Makowie Mazowieckim,

Ponadto miedzy innymi:
7 listopada

uc zestn iczyłem

w Walnym Zgromadzeniu

Związku

Regionu Ciechanowskiego,

11 listopad a uczestniczyłem w miejskich obchodach Narodowego Św ięta Niepodległości,
14 listopada

brałem udział

patronatem

Marszałka

15 listopada

przedstawiłem

w II Kongresie Promocji Mazowsza zorganizowanym w Warszawie pod

Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika,
Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim oraz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Warszawie projekt

budżetu

miasta na 2013 r.,

r

20 listo pada

wziąłem udział

w spotkaniu z pracownikam i Miejskiego

Ośrodka

Pomocy

Społecznej

z okazj i Dnia Pracownika Socjalnego,
23 listopada zostały podpisane umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
nazwą

Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pod
przepustu na rowie melioracji
przepompownią śc ieków
złotych

szczegó łowej

pod

drogą doj azdową łą czącą ulicę Dolną

w Makowie Mazowieckim" w formie

oraz dotacji w kwocie 47.500,00

24 listopada na zaproszenie

Oddziału

"Przebudowa

pożyczki

z

miejską

w kwocie 47 .500,00

z łotych,

Rejonowego PCK w Makowie Mazowieckim oraz Klubu
uczestniczyłem

HDK PCK w Karn iewie oraz Wójta Gminy Karniewo

w uroczystej Akademii

Honorowych Dawców Krwi,
26 listopada wziąłem udział w III Ga li Olimpijskiej zo rganizowanej przez Zespół Szkół im. Żo łn ierzy
Armii Krajowej w Makowie M azowieckim. Bohaterami tegorocznej edycji byli bracia Adrian i
Tomasz

Z i elińscy,

którzy

odnoszą

sukcesy spo rtowe w podnoszeniu

w dniach 20, 26, 27 i 28 listopada
zw ią zanych

uczestniczyłem

c iężarów,

w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej

z dzisiejszym i obradami .

Zadania inwestycyjne
- wykonano monitoring boisk przy ulicy Sportowej,
- trwają prace modernizacyjne
- wykonano

oświetlenie

kotłowni

w budynku pawilonu sportowego przy ulicy Sportowej,

ulicy Bursztynowej i Szafirowej,

- ku końcowi zb li żają się prace związane z budową przepustu na odcinku przy ulicy Dolnej,
- podpisano

naszym
- ku
-

umowę dotyczącą

"Akcji Zima", w ramach której

będą odśnieżane

drogi i chodn iki w

mieście,

końcowi zb li ża s ię

realizacja III etapu budowy budynku przy ul. Mickiewicza 27,

rozpoczęto inwestycję związaną

z montażem separatora w ul. Grabowej.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30

października

2012 roku Rada Miejska

przyjęła następujące

współpracy

Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami

uchwały:

w spra wie

przyjęci a

pozarządowymi

" Programu

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

działalności pożytku

publicznego i o wo lontariacie na 2013 rok",
w sprawie ustalenia liczby punktów

s przedaży

napojów alkoho lowych

zawierających powyżej

4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do s pożycia poza miejsce, jak i w miejscu
sprze d aży,

w sprawie

podziału

Miasta Maków Mazowiecki na

numerów oraz liczby radnych wybieranych w

okręgi

k ażdy m okręgu

w sprawie

wyrażenia

zgody na zbycie lokalu mieszkalnego

w sprawie

wyrażenia

zgody na udzielenie bonifikaty od ceny

w sprawie

wyrażenia

zgody na

zmieniającej uchwałę

nieodpłatne

w sprawie

nabycie

wyborcze, ustalenia ich granic

wyborczym,

stanowiącego

mienie komunalne,

nieruchomości,

nieruchomości,

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ,

w sprawie dokonania zmian w Wielolet niej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na
lata 2012 - 2034,
w sprawie dokonania zmian w

budżecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok,

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Ze.lącznik Nr ......Jf............."
do Protokołu Nr .. ?l.K/I.......•
z dnia .1..:1...t.-L,t.s2tU..,..
UCHWAŁA NR XXV /16 0/ N l1
.

RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie

określenia wysokości

stawek podatku od

nieruchomości

Na podstawie a rt . 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 ma rca 1990 r. o sa m o r ząd z i e
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p óź no zm.) oraz art . 5 ust. l i <I usta wy
z dni a 12 styczni a 1991 r. o poda tkach i opła tach lokalnych (D z. U. z 20 10 r . Nr 95,
poz. 613 z p óź n o zm.) Rada Miejska w Ma kowie Mazowieckim uchw ala , co n as tę puj e:

§1.
Określ a

SIę

na rok podatkowy 201 3

n astę puj ące

wysokości

stawek podatku od

nie rucho mości :

l) od gruntów:

a)

zwi ąza nych

z prowadze nie m d zi a ł a lnośc i gospoda rczej, bez względu na sposób
zakw a lifIkowa nia w ewide ncji grun tów i budynków ' 0,70 zł od l m' powie rzchni ,

b)

pod jeziora mi, zaj ę tyc h na zbiorniki wodne rete ncyjne lub
zł od l ha powie rzchni,

c)

p ozos t a łyc h .
p oży tku

e ł e k t ro wni

wodnych - 4,51

w tym zaj ę tyc h na prowadze nie o dpł a tn ej statu towej d z i a ł a ln ośc i
publicznego przez organizacje p ożytku publicznego . 0,31 zł od l m'

powierzc hn i,

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych' 0,73 zł od l m' powie rzchni u ży tk ow ej,

b)

zwi ąza n yc h

z prowadze nie m d zi a lalności gospoda rczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętyc h na prowa dze nie d zi ał a ln ości gospodarczej 
21,00 zł od l m' powie r zchni u ży tkow ej,

c)

zaj ętyc h

na prowadze nie d zi ała lności gospoda rczej w zak resie obrotu
kwa lifikowa ny m m a te riał e m siewnym' lO,65 zł od 1 m' powie rzchni u ży tk u w ej ,

d)

zwi ąza nyc h

z ud zielanie m świa dcze ń zdL'Owotnych w ,'ozumie niu przepisów
o d zi a ła ln ośc i leczniczej, zaj ętyc h przez podmioty ud zi e l aj ące tych świ a d cze ń - 4,63 zł
od l m' powi er zchni u ży tkowej ,

e)

p o zo s tałyc h ,

w tym zaj ę tych na prowadzenie odpla tnej statutowej d z i a ł aln ości
p o żyt ku publicznego przez or ga ni zacje p oży tku publicznego - 5,95 zł od l m'
powierzchni u żyt k ow ej ,

3) od budowli' 2% ich w a r tośc i o kre ś lo n ej na podsta wie a rt. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3-7
ustawy o poda tk ach i opiatach loka lnych.

§2
Wykonanie

uchwały

powierza

s ię

Burmistrzowi Miasta.
§3

1. Uchwala wchodzi w

2. Uchwala podlega

życie

z dniem l stycznia 2013

ogłosze n iu

w Dzienniku

f.

Urzędowy m

Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady

.ejskiej

Toma~z

I\ ' ,rly,i,ki
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR

XX.vJt/6.0(.t0llJ.

RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKI
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r.

Na podsta wie a rt. 5 ust. 1 usta wy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkac h
i opI atach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały , określa wyso k ość stawek podatku od
nie ruc ho m ośc i , z tym, że sta wki te nie mo gą pr ze kr a c za ć górnych gra nic stawek
kwotowych usta lonych w usta wie.
Górne gra nice st awek kwotowych okreś lon e wart. 5 ust. 1 w/w ustawy,
w da ny m roku podatkowym uleg aj ą corocznie zmia nie na n as tę pny rok
podatkowy w stopniu odp owiadaj ący m w s ka ź nik owi cen towa rów
u słu g
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku , w którym sta wki ulegają zmia nie,
w stosunku do a na logicznego okresu roku poprzedniego. Wsk aź nik ce n, o którym mowa
p o wyżej, zostal ustalony na podstawie komunik atu Prezesa Glównego U r zęd u
Statystycznego z dnia 13 lipca 201 2 r. (M.P . 201 2 poz. 508). Zgodni e z p ow yższy m
komunik atem w s k aź nik ce n towa rów i u s łu g kons umpcyjnych w pie rwszy m pólroczu
201 2 r. w stosunku do pie rwszego pólrocza 2011 r. wyniós ł 104,0 (wzrost ce n o 4,0 %).
Na podstawie w/w komunika tu Ministe r Fina nsów ogłos i w obwieszcze niu z dni a
2 sierpnia 201 2 r. górne gra nice sta wek kwotowych poda tków j opiat lokalnych w 201 3 r.
obowiąz uj ące

Wpły w y

z poda tku od ni e ru c h o m ośc i s ta no wi ą z n aczące ź ródło zabezpiecze nia
rea li zacji podstawowych zad a ń wła s nych s p oczyw ającyc h na mieśc ie. W 2011 rok u
wpływy z tego poda tku s t a n o wiły pon ad 24,5 % dochodów wlas nych bud żet u miasta.
Zapewnienie wlaśc iw ego poziom u dochodów wlasnych, do któryc h za licza S lę
w szczególn ości dochody z podatku od nie ruchomo ści, sta nowi o silnej stronie fin ansów
miasta. Stabilny wzrost dochodów wła s nych jest szczególnie istotny w obecnym sta nie
prawnym, kiedy to usta wa o fin a nsach publicznych wprowadziła nowe zasa dy ustala nia
indywidualnego wsk aź n ik a za dłu że nia dla jednostek sa m o r ządu terytorialnego.
n ie ruc h o m ości

jest najbardziej powszechnym poda tkiem lokalnym
w ś ród mieszk a ń ców . Pł acą go wszyscy wla ści c i e l e ni e ru c h o m ośc i lub obiektów
budowla nych, posiadacze samoistni ni e ruch om ośc i lub obie któw budowl a nych,
u żytkownicy wi eczyści gruntów a ta k że pos iadacze ni e ru c h om ości lub ich częśc i
sta now iącyc h włas n ość Ska rbu Pań s twa łub jednostki sa m o r ządu te rytori alnego.
W pra ktyce c i ęża r poda tków łok a lnyc h dla pr ze d się bio rców nie jest na ogól ta k istotny
jak c ięż ar podatków na klada nych przez pań s tw o (poda te k dochodowy, VAT, skladki ZUS,
itp .l.
Poda tek od

W 201 2 roku skutki prowadzonej polityki poda tkowej w postaci ś rod ków nie
zebra nych, w r ezultacie o ds tąpie ni a od zastosowa nia maksyma lnych, dop uszcza lnych
przez prawo, sta wek poda tku od nie ruchom ości w y niosły ponad 754.000 zl (tj. 19,9%
wplywów z podatku po sta wkach ustalonych przez R a d ę)

P roponowa ne stawki poda tku od nie ru c ho m ośc i na 201 3 rok, są n iższe od górnych gra nic
stawek kwotowych poda tku od nie ruchomości, · .które bę d ą obow i ązyw a ły w 20 13 r.
i ponadto nie pr zek raczaj ą w wielu pozycjach stawek ustawowych z roku 20 12.
Dla

p rzykładu

pr zy

p odwyższe niu

sta wki podatku dla:

- budy nków mieszkalnych o proponowa ne 0,06 zł/m2 , poda tek d ł a mieszkan ia o pow. 50
m 2 wzroś nie o 3 zł rocznie, dla budynku mieszkalnego o pow. 150 m2 wz roś nie o 9 zł
rocznie;

- ga r aż u murowa nego o 0,44
roczl1le.

zł/ m 2,

podatek dla

ga raż u

o pow. 18 m2

w z rośni e

o 7, 92

zł

W przypadk u budy nków zaj ętyc h na d zi a ł al n ość gospod a rczą, przy kł a d owo o pow.
500 m2 , m iesięcz n a rata podatku od n ie ruch o m ośc i wzroś ni e o 70,83 zł.
B io rąc
u ch wa ły .

powyższe

pod

uw agę,

uznaje

s ię

za zasad ne

p odj ęc i e

przedmiotowej

Zalącznik Nr ... ...5................
do Protokołu Nr ..X:l..1(......•
z dnia 2$.d.1.. ) .:2d)..k.
Uchwała Nr X.Xy.r1.'4).OĄ.~
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 2012 rel=
•
w sprawie określenia

wysokości

stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie a rt. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morząd zie
gminnym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1591 z p óźn o zm.) i art. 10 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 l'. o podatkach i o płatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. N r 95 , poz. 613
z późn o zm.) Rada Miejska w Makowie Ma zowieckim uchw ala, co następ uj e:
§1.
Określa s ię

na rok podatkowy 2013 stawki podatku od
w ysok ościac h o kreś l o nyc h w za l ączniku do uc h wa ły.

śro dk ów

transportowych w

§ 2.
Wykonanie

uc hw a ły

powierza

s ię

Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Ił

MoL' X'-'

1.

Uc hwała

wchodzi w

2.

Uc hw a ł a

pod lega

życie

z dniem I stycznia 2013 r.

ogłosze niu

w Dzienniku

U r zędowy m

Województwa Mazowieckiego.

Zał ąc z nik

do Uc hwa ły Nr
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 29 listopada 20 12 r.

XXVI"'-'f,lOlf.l.

Wysokość

stawek podatku od

środków

transportowych

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa wart. 8, pkt l ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) pow yżej 3,5 ton do 5,5 ton wł ącz nie
744 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton wł ącz nie
924 zł,
c) p o wyżej 9 to n do p o ni żej 12 ton
l.l 52 zł ,
2) od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne, o którym mowa wart. 8, pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
aj z dwiemIl osillmi jezdnymi o dopuszczalnej mllsie clllkowitej:
· od 12 ton do mniej ni ż 13 ton
1. 5 12 zł,
· od 13 ton do mniej ni ż 14 to n
1. 536 zl,
· od 14 ton do mniej ni ż 15 to n
1.560 zl,
rów nej łub w yższej ni ż 15 ton
1. 584 zł,
b)z trzemIl osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej:
od 12 ton do mniej ni ż 17 ton
1.692 zł,
od 17 to n do mniej ni ż 19 ton
1. 716 zł,
od 19 ton do mniej ni ż 2 1 ton
1. 752 z ł,
od 21 ton do mniej ni ż 23 ton
1. 776 zl,
równej lub w yżs zej niż 23 ton
1. 824 z ł ,
c)z czteremll i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej mllsie całkowitej:
od 12 ton do mniej ni ż 25 ton
1. 776 zł ,
od 25 ton do mniej ni ż 27 to n
1. 824 zł,
od 27 ton do mniej n iż 29 ton
1. 836 zł ,
rów nej łu b wyższej ni ż 29 ton
2.496 z ł,
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3) od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych ,o którym mowa
wart. 8, pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej
równej lub wyższej niż 12 ton:
aj z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej mllsie clllkowitej:
od 12 ton do mniej ni ż 13 ton
1. 536 zł ,
od 13 ton do mn iej n i ż 14 ton
1. 584 z ł ,
od 14 ton do mn iej ni ż 15 ton
1. 692 zł ,
równej lub wyższej ni ż 15 ton
1.980 zł ,
b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie clllkowitej:
od 12 ton do mniej ni ż 17 ton
1. 692 zł,
od 17 ton do mniej ni ż 19 ton
1. 716 zł ,
od 19 ton do mniej ni ż 21 ton
1. 836 z ł,
od 21 ton do mniej ni ż 23 ton
2.0 16 zł ,
równej łub w yższej ni ż 23 to n
2.484 zł ,
c) z czterema i więcej osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie clllkowitej :
od 12 ton do mniej ni ż 25 ton
1.920 zł ,
od 25 ton do mniej niż 27 ton
2. 100 zł,
od 27 ton do mniej ni ż 29 ton
2.496 zł ,
równej łub w yższej ni ż 29 ton
2.988 zł,
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa wart. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton: l. 776 z ł ,
5) od ciągnika siodłowego i balastowego z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne, o którym mowa wart. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
· od 12 ton do mniej ni ż 18 ton
2. 148 zł,
· od 18 ton do mniej ni ż 25 ton
2. 184 zł ,
· od 25 ton do mniej niż 31 ton
2.244 zł ,
· równej lub wyższej ni ż 31 ton
2.268 zł,
b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespoJu pojazdów:
· od 12 ton do mniej ni ż 40 ton
2.292 zł ,
· rów nej łub wyższej ni ż 40 ton
2.7 12 zł ,

•

6) od ciągnika siodłowego i balastowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych,
o którym mowa wart. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:
aj z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
· od 12 ton do mniej ni ż 18 ton
2.304 zł ,
· od 18 ton do mniej ni ż 25 ton
2.328 z ł ,
· od 25 ton do mniej niż 31 ton
2.340 zł ,
· równej lub wyższej niż 31 ton
2.340 z ł ,
b) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespoJu pojazdów:
· od 12 ton do mniej ni ż 40 ton
2.3 40 zł,
- równej łub w yższej ni ż 40 ton
2. 988 zł ,
7) od przyczepy i naczepy, o której mowa wart. 8, pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: l. 332 z ł,
8) od przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
o której mowa wart. 8, pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą
niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) z jedną osią jezdną o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
- od 12 ton do mniej ni ż 18 ton
l. 332 zł ,
· od 18 ton do mniej n iż 25 ton
l. 356 zł ,
· równej łu b wyższej ni ż 25 ton
l. 380 zł.
b) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespoJu pojazdów:
- od 12 ton do mniej niż 28 ton
l. 380 zł ,
· od 28 ton do mniej niż 33 ton
l.4 64 zł ,
- od 33 ton do mniej ni ż 38 ton
1. 548 zł ,
- równej lub w yższej niż 38 ton
l. 668 zł.
eJ z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie caJkowitej zespoJu pojazdów:
- od 12 ton do mniej ni ż 38 to n
l.464 zł,
- równej lub wyższej ni ż 38 ton
1. 680 zł.
równoważne,

9) od przyczepy i naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o kt6rych mowa
w art.8, pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, kt6re łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego:
aj z jedną osią jezdną o dopuszczalnej masie calkowitej zespołu pojazd6w:
· od 12 ton do mn iej ni ż 18 ton
1. 332 zł,
· od 18 ton do mniej n iż 25 ton
1. 848 zł ,
· równej lub wyższej ni ż 25 ton
1.884 zł,
b) z dwiema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazd6w:
· od 12 ton do mni ej ni ż 28 ton
1.824 zł,
· od 28 ton do mniej niż 33 ton
1.860 zł,
· od 33 ton do mniej ni ż 38 ton
1. 884 zl,
· rów nej lub wyższej ni ż 38 ton
2.340 zl,
c) z trzema osiami jezdnymi o dopuszczalnej masie calkowitej zespołu pojazd6w:
· od 12 ton do mniej ni ż 38 ton
1. 632 zl,
· równej lub wyższej niż 38 ton
1. 860 zł,
10) od autobusu, o kt6rym mowa wart. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni ż 30 miejsc
1. 740zl,
b) rów nej lub wyższej ni ż 30 miejsc
2. 184 zł ,

UZASADNIENIE

DO

UCHWAŁY NR .x:x.V/4.6..f/;.M2

RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKI
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r.

Zgodnie z art. 10 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opł atach
lokalnych rada gminy, w drodze uchwaly, określa wysokość stawek podatku od ś rodków
tra nsportowyc h z ty m, że roczna stawka podatk u od jednego ś rodk a tra nsportowego nie
m oże przekroczyć dla poszczególnych grup środk ów t ransportowych (wyszczególnionych
w ustawie) stawek ma ksy malnych lub być ni ższa od stawek minim alnych okreś lo n yc h
w za łącz nikac h 1-3 do ustawy.
Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym
ulegaj ą corocznie zmianie na na stępny rok podatkowy w stop niu odpow iadającym
wskaźnikowi ce n towarów i u s łu g konsumpcyjnych w okresie pierwszego pólrocza roku,
w którym stawki ulegaj ą zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Wsk aź nik cen, o którym mowa p owyżej w pierwszym pólroczu 20 12 r.
w stos unku do pierwszego pólrocza 2011 r. wyniósl104 ,0 - wzrost ce n o 4,0% (komu nikat
P rezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012 - M.P. 20 12, poz. 508).
Na podstaw ie w/w komunikatu Minister Finansów ogłos ił w obw ieszczeniu z dnia
2 sierpnia 2012 r. gÓ l'lle gra nice stawek kwotowych podatków i o pł at lokalnych w 20 13 r.
Stawki minimalne okreś lon e w za łącznikac h 1-3 do ustawy przeliczane są zgodnie
z proce ntowym w ska źnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy pa ździe l'llik a danego
roku w stosunku do kursu e uro w roku popr ze dzający m dany rok podatkowy 
w przypadku, gdy w s ka ź nik ten jest wy ższy ni ż 5 %. Do przeliczenia stawek stos uje s i ę
kurs wymiany e uro i walut krajowyc h opublikowany w Dzie nniku Urzędowym Unii
Europejskiej. Prze liczone stawki zao kr ągla s ię w gó rę do pełnych groszy. Kurs e ul'O
ogło szo ny na pierwszy dzie ń roboczy paździ e rnik a 2012 1'. tj. na d zień 1 października
20 12 r. wyniósl 4,1057 zł, a zatem uległ zmniejsze niu o 6,29 % w stos unku do kursu eu ro
ogło szo nego na 03 paździe rnika 2011 r. (4,38 15). W związku z tym Minister Finansów
w obwieszcze niu z dnia 8 pa ździe l'llika 2012 r. ogłosił minimalne stawki podatk u od
środków transportowych obowiązujące na 2013 rok.
W nini ejszej uchwale, proponuje s ię podwyższyć obowiązujące sta wki o ok. 8 %. Ostatnia
podwyżka stawel< podatku dokonana zos tała w 2010 r. (z mocą od Ol stycznia 2011 d.
Szacuje
wyższe

si ę, że dochody z tytułu podatku od śro dków transportowych w 2013 roku
o ok. 34.000 zł od przewidywanego wykona nia w rok u bie żący m.

Biorąc p owyższe

pod

uw agę,

uznaje

s ię
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podj ęcie

przedmiotowej

u chw ały.
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Załącznik Nr ......li..............
do Protokołu Nr ... >.<.)(.1(.••.••
z dnia .. ).::,~d1..J..11,2.}..

UCHWALA NR)(~~G12012
RADY MIEJSKIEJ W MAI{QWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r.
zmieniająca uchwałę

w s prawie

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

Na pods tawie a rt. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o sa m o rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 33
ust. l i art. 89 us t . l pkt 2 ustawy z dni a 27 s ierp nia 2009 r. o finan sach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p óź n o zm.) uchwal a s i ę, co n astępuj e:

§ 1.
W uchwale Nr XX1I140/20 12 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca
2012 r. w s prawie zaciągnięci a długoterminowej pożyczki § l otr zymuje brzmienie:
,,§ 1. Zaciąga s ię długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowis ka i Gos podarki Wodnej w Wa rszaw ie w wysokości 363.000 zł (słow nie: trzysta
sześć d ziesiąt trzy tysiące złotych) na zada nie inwestycyj ne pn. "Budowa separatora do
czyszcze ni a wód opadowych w r az z wykonaniem wylotu kan alizacji deszczowej do rzeki
Orzyc".

§ 2.
Wykon an ie

uc hw a ły

powierza

się

Burmistrzow i Miasta.

§3.
Uchw ala wchodzi w

życi e

z dnie m

podj ęcia.

~~~11'ejskiej

mgr inż.

l'om_z

I .,dy,i... ki
Nr OJ · 5·697

UZASADNIE~-ł6.t
DO UCHWAŁY NR ..... ./2012
RADY MIEJSKIE W MAlWWIE MAZOWIECKI
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r.

W

związk u

z wylonie nie m wykonawcy na wykona nie zada nia pn. "Budowa

sepa ratora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji
deszczowej do r ze ki Orzyc" po ce ni e
oraz

kwotę planowan ą p ożycz ki
Mając

zasadne.

na uwadze

do

ni ższej ni ż

wysokości

pow yższe

pla nowa no, zmniejsza

363.000

p o dj ęc ie

się wartość

zada nia

zł.

przedmiotowej

u c h wa ły

uznaje

s ię

za

Zalącznik Nr "" .. .f...............
do Protokołu Nr ...~~. !(. .......

z dnia ..r.J.d!...J.121J.r.. ...

UCHWAŁANR):~.1(146!i /2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012'2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r . o fi na nsach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.)
w zw iązku z a rt. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sie rpni a 2009 r. Przepisy wprowadzające
u s tawę o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124 1 z póź n o zm.) oraz a rt. a rt. 169
171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z p óź n o zm.) w zw iązku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepi sy
wprow a dzające u s taw ę o fin a nsach publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchw a la, co n astęp uj e:

§l.
W uchwale Nr XIV/94/20 11 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia
201 1 r. w s prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazow iecki na lata
20 12-2034:
l) za lącz nik Nr l zastęp uj e s i ę zał ącz niki e m Nr l do niniejszej uchwaly,
2) za ł ącz nik Nr 2 zastępuj e s ię za l ącz niki e m Nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 2.
Wykona nie

u chw a ły

powier za

s ię

Burmistr zowi Miasta.

§ 3.
Uchw a la wchodzi w

•

życie

z dnie m

podj ęcia .

Przewodnicz

1JoHlIN.II11·ejskiej

mgr inż. ~(jfj~~
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NRX.KVld~/2012
RADY MIEJSKIEJ W MAIWWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2012-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012
2034 wprowad za się n astęp uj ące zmia ny:
- zwię k sze nie dochodów
.

zwiększenie

dochodów

- zwi ę k sze nie wydatków

bieżących

o kwotę 202.068,50

zł;

o kwotę 217.116

zł ;

m ajątkowyc h
bi eżącyc h

- zmniejsze nie wydatków

o

kwotę

majątkowych

89.184,50 zl;

o kw otę 107.000,00 zJ;

- zmniejsze nie kwoty długu o kw otę 437.000 zł z tyt ułu zmniejsze nia kwot
kredytów i pożyczek planowanych do zaci ąg ni ęci a w 20 12 rok u.
Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Przedsięwzięciach do
Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmi a ny wynikające ze zł ożo nego
projektu bud żetu na 2013 rok.

Zalącznik Nr ...,..~ ................
do Protokołu Nr .. Xd:k .......

UCHWAŁA Nrxtv.I16.4/2012

z dnia

.J.3... r1Lj,~,{"!"r..

RADY MIEJSKIEJ W MAlWWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r .
w sprawie dokonania zmian w

budżecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa mor ząd z ie
gm innym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1 z późno zm,) oraz art. 211, a rt. 212, art. 214,
art. 215, art. 217, a rt. 235, art. 236, a r t. 237 ustawy z dnia 27 sie rpnia 2009 I' o fi nansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn o zm,) Rada Miejska w Makowie
Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1.
Dokonuje s ię zmia n w
z zalącznikie m Nr 1 i 2.

budżeci e

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 r. zgodnie

§ 2.
Budżet

Miasta po zmianach

okreś lo n ych

w § 1 wynosi:

1) Dochody w ł ącz nej kwocie 27.998.988,09
z tego:
a) bieżące w kwocie
26. 030.66 1,09
b) majątkow e w kwocie
1.968.327,00

zł,
zł,
zł.

2) Wydatki w lączn ej kwocie 27.669.061.09 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie
24.688.222,09 zł ,
b) m ajątkowe w kwocie
2.980.839,00 zł.

§ 3.

•

1.
2.

Usta la s ię n a dwy ż kę bud żet u miasta w w ysokości 329.927,00 zł , z przeznaczeniem
na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i p ożycze k.
Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.448.667,00 zł, oraz rozchody bud że tu
w kwocie 1. 778.594,00 zł , zgodnie z za ł ącz nikiem Nr 3.

§ 4.
Dokonuje s ię zmian w zada niach inwestycyj nych na 20 12 rok, które po zmia nach
2.980.839,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

wynoszą

§ 5.
Usta ł a się

dochody z tyt ułu wydania zezwo łeń na s przedaż n a pojów alkoholowych oraz
wydatki na rea li zację zadań ok reś lonyc h w Miejskim Progra mie Profilaktyki
i Rozwiązywania Proble mów Alkoholowych i w Miejs kim Programie Profilaktyki
i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącz niki e m Nr 5.

§ 6.
Wykonanie

uchw a ły

powierza

się

Burmistrzowi Miasta.

§ 7.
1.

2.

Uc hw a ł a wchodzi w
podlega
Uchw ala
Mazowieck iego.

życi e

z dnie m

ogł osze niu

p odj ęc i a

w

i o bowi ąz uje w roku bu dżetowy m 20 12.
Dzie nniku
U rzę dow y m
Województwa

Przewodnicz

'.P~!?y-,JV.l1·ejskiej

mgr inż. rti(f;;~~
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Załącznik Nr l do Uchwały Nr "'lB'lf't2012
Rady Miejs kiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.
Dział

Rozdział

700
70005
0470
0750
0770
0830
70095

Przed

245600,00

2601 881 ,00

Gospodarka gruntami i n ieruchomościami

1643481 ,00

272 000,00

1915481 ,00

75000,00

·20000,00

55000,00

631 000,00

70000,00

701000,00

780000,00

217000,00

997000,00

73000,00

5000,00

78000,00

712800,00

- 26 400,00

686400,00

0,00

1 600,00

1 600,00

272 000,00

- 30 000,00

242000,00

500,00

1 700,00

2200,00

22300,00

300,00

22600,00

Dz iałalność usługowa

35000,00

·320,00

34680,00

Cmentarze

35000,00

- 320,00

34680,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

35000,00

- 320,00

34680,00

11 398 328,00

·180688,00

11 217 640,00

7863,00

4000,00

11 863,00

7200,00

4000,00

11 200,00

2485032,00

· 296652,00

2 188380,00

2440000,00

- 300 000,00

2140000,00

Wpływy

z opiat za

zarząd , użytkowanie

i u żytkowanie wieczyste

nieruchomości

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innvch umów o oodobnvm charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa u żytkowania wieczystego
samorządu

nieruchomości
Wpływy

z

usług

Wpływy

z

różnych

0830

Wpływy

z

usług

0920

Pozostałe

odsetki

0970

Wpływy

różnych

2020

z

op/at

dochodów

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756
75601

Wpływy

0350

z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od

działalności

gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy

z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynnośc i cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

75615

Po zmianie

Zmiana

2356281 ,00

0690

71035

zmianą

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

710

w

Treść

Paragraf

n i eruchomości

0310

Podatek od

0320

Podatek rolny

332,00

66,00

398,00

0330

Podatek

leśny

1 300,00

205,00

1 505,00

0340

Podatek od

36200,00

3077,00

39277,00

środków

transportolNYch

Wpływy

75616

Z podatku rolnego , podatku leśnego . podatku od spadków i darowizn, podatku od
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2238750,00

- 18 036,00

2220714,00

220000,00

- 20 000,00

200000,00

2000,00

1 964,00

3964,00

608000,00

60000,00

668000,00

200000,00

60000,00

260000,00

6058683,00

70000,00

6128683,00

160000,00

70000,00

230000,00

7221 559,00

112473,00

7334032,00

6425210,00

87473,00

6512683,00

6425210,00

87473,00

6512683,00

95000,00

25000,00

120000,00

15000,00

25000,00

40000,00

1 358322,50

116276,50

1 474599,00

96530,00

13459,00

109989,00

0,00

960,00

960,00

19000,00

9600,00

28600 ,00

0,00

250,00

250,00

0,00

2649,00

2649,00

Przedszkola

586700,00

36184,00

622884,00

W pływy

266500,00

2000,00

268500,00

320200,00

34 000,00

354 200,00

0,00

184,00

184,00

0,00

1 188,00

1 188,00

0,00

1 188,00

1 188,00

443000,00

65090,00

508090,00

443000,00

64 938,00

507938,00

0,00

152,00

152,00

czynności

czynności

0500

Podatek od

0690

Wpływy

z

Wpływy

z innych

Wpływy

z

75618
0480
75621

Udz iały

0020

różnych opłat

opłat

opłat stanowiących

za zezwolenia na

gmin w podatkach

2920
75814

80101

Pozostałe

Szkoły

0690

alkoholu

dochód

budżetu państwa

subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu

terytorialnego

rozliczenia finansowe

Oświata

801

stanowiących

terytorialnego na

Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne

0920

sprzedaż

samo rządu

rozliczenia

C zęść oświatowa

75801

dochody jednostek

Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne

758

cywilnoprawnych

odsetki

i wychowanie

podstawowe

Wpływy

z

różnych opłat

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innvch umów o nodobnvm charakterze

0830

Wpływy

z

usług

0970

Wpływy

z

różnych

80104
0690

z

0830

Wpływy

0920

Pozostałe

80114

z

80148

Wpływy
Stołówki

dochodów

różnych opłat
usług

odsetki

Zespoły obsług i

0970

ekonomiczno-administracyjnej

szkół

z róznych dochodów
szkolne i przedszkolne

0830

Wpływy

0920

Pozostałe

Pozostała działalność

232092,50

355,50

232448,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środ k ów europejskich oraz
środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budzetu środków eurooeiskich

203493,11

311 ,98

203805,09

80195

...

samorządu

z

usług

odsetki

2009
852

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków eu rooejskich
Pomoc społeczna

28599,39

43 ,52

28642 ,91

3964497,00

25864,00

3990361 ,00

2866249,00

- 836,00

2865 413,00

8000,00

- 8 000,00

0,00

12000,00

- 12 000,00

0,00

0,00

18000,00

18000,00

0,00

1 164,00

1 164,00

387071 ,00

26700,00

413771 ,00

371 ,00

- 371 ,00

0,00

386700,00

26700,00

413400,00

0,00

371 ,00

371,00

135300,00

116,00

135416,00

5000,00

116,00

5116,00

5000,00

116,00

5116,00

657000,00

1 928,00

658928,00

0,00

1266,00

1 266,00

0,00

894,00

894,00

0,00

16,00

16,00

ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184
ustawy, pobranych n i enależnie lub w nadmiernej wysokośc i

0,00

356,00

356,00

Pozostała działalność

0,00

662 ,00

662,00

Wpływy

0,00

662,00

662,00

321 249,5°1

27 998 988,091

środków

Świad czenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz nego

85212
0970

Wpływy

z

0980

Wpływy

z tytułu zwrotów wypłaconych

2360
2910
85216

różnych

dochodów
świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rz~dowei oraz innych za d ań zleconych ustawami
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184
ustawy, pobranych n ienależn i e lub w nadmiernej wysokości
Zasiłki stałe

z różnych dochodów

0970

Wpływy

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
zwiazków qmin)

państwa

na

realizację własnych zadań bieżących

gmin

Wpływy

2910

ze zwrotów dotacji oraz pł atności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184
ustawy, pobranych niena l eżnie lub w nadmiernej wysokości
Gospodarka komunalna i ochrona

900
90015

O świetlenie

6290

środowiska

ulic, placów i dróg

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gm in (związków gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Kultura fizyczna

926
92605

Zadania w zakresie kultury fIZycznej

0750
0920

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu P aństwa , jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki
Wpływy

2910
92695
0970

I
v.

z różnych dochodów

Razem:1

27677 738,59 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały N~~20 1 2
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 20 12 r .

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2012 r.
Dział

Rozdział

40001

177 883,00

- 177 883.00

0,00

77 883,00

- 77 883,00

0,00

100000,00

- 100000,00

0,00

Działalnoś ć usługowa

80000,00

- 320,00

79680 ,00

Cmentarze

35000,00

- 320,00

34 680,00

35000,00

- 320,00

34 680,00

Administracja publiczna

2987704,00

- 160 963,00

2826741 ,00

Urzędy

2649007,00

- 160 963.00

2 488044.00

1 518500,00

- 130000,00

1 388500,00

269800,00

- 18 000,00

251 800,00
27750,00

gaz i wodę

ciepła

Podatek od towarów i usł ug (VAT).

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

4300
750
75023

Po zmianie

Zmiana

0,00

energię elektryczną ,

4530

71035

zmianą

-177 883,00

Dostarczanie

710

Zakup uslug

pozostałych

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki

na ubezp ieczenia sp ołeczne

4120

Składki

na Fundusz Pracy

39750,00

- 12 000,00

4510

Opiaty na rzecz b u d żetu p a ństwa

4000,00

- 963,00

3037,00

393633,00

17000,00

410633,00

352000,00

17 000,00

369000,00

352000,00

17000,00

369000,00

11 544 888,50

136742,50

11 681 631,00

4610580,00

10549,00

4621 129,00

3034 240,00

549,00

3034789,00

73700,00

10000,00

83700,00

Przedszkola

2715391 ,00

59650,00

2775041 ,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1625017,00

25650,00

1 650667, 00

4220

Zakup

305000,00

34 000,00

339000,00

336661,00

1188,00

337849,00

Obsługa długu

757
75702

Obsługa

8110

80101

publicznego

papierów wa rtościowych , kredytów i pożyczek jednostek

Szkoły

i wychowan ie

podstawowe

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4300

Zakup

80104

samorządu

terytorialnego

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę
samorzadu tervtorialneoo kredytów i pożyczek
Oświata

801

80114

Przed

177 883,00

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

400

o

Treść

Paragraf

usług pozostałych

środków żywności

Zespoły obsługi

ekonomiczno-administracyjnej

szkół

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4210

Zakup

m ateriałów

4300

Zakup

usług pozostałych

80148

Stołówki

4220
80195

szkolne i przedszkolne

środków żywności

P ozostała działalność

- 200,00

236795,00

36868,00

200,00

37068,00

16000,00

88,00

16088,00

12400,00

1 100,00

13500,00

652259,00

65000,00

717259,00

330000,00

65000,00

395000,00

324872,50

355,50

325228,00

4117

Składki

na ubezpieczenia społeczne

3434,58

98,05

3532,63

4119

Składki

na ubezpieczenia

s połeczne

482,71

13,63

496,34

4127

Składki

na Fundusz Pracy

489,67

14,00

503,67

4129

Składki

na Fundusz Pracy

68,84

1,79

70,63

4177

Wynagrodzen ia bezosobowe

51 540,56

572,13

52112,69

4179

Wynagrodzen ia bezosobowe

7243,64

80,40

7324,04

4217

Zakup materia/ów i wyposażenia

36592 ,26

- 554,12

36038,14

4219

Zakup materia/ów i wyposażenia

5142 ,74

- 77,88

5064,86

4307

Zakup

usług poz ostałych

108279,64

3338,32

111617,96

4309

Zakup

usług pozostałych

15217,86

469,18

15687,04

4417

P odróże słu żbowe

kraj owe

3156,40

-3156,40

0,00

4419

Podróże służbowe

krajowe

443,60

- 443,60

0,00

269205,00

60000,00

329205,00

17000,00

5 000,00

22000,00

15000.00

5000,00

20000.00

252205,00

55000,00

307205,00

58038,00

55000,00

113038,00

5214827,50

24864,00

5239691 ,50

2861 149,00

- 1 836,00

2859313,00

3000,00

- 1 836,00

1 164 ,00

Zasiłki stałe

431 071 ,00

26700,00

457771 ,00

Świadczenia społeczne

430700,00

26700,00

457400,00

851

Ochrona zdrowia

85153

Zwalczanie narkomanii

4300
85154

Zakup

usług pozostałych

P rzeciwdziałanie

4300
852

Zakup

alkoholizmowi

usług pozostałych

Pomoc

społeczna

Świadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na

85212

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

2910
85216
3110
-.)

Zakup

i wyposażenia

236995,00

społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa wart . 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Edukacyjna opieka wychowawcza

429823,00

3 000,00

432823,00

Świetlice szkolne

210875,00

3000,00

213875,00

4010

Wynagrodzen ia osobowe pracowników

154 800,00

2900,00

157700,00

4110

Składki

na ubezpieczenia

28299,00

- 100,00

28 199,00

4120

Składki

na Fundusz Pracy

3130,00

200,00

3330,00

1 750866,00

-19479,00

1 731 387,00

537000,00

- 7 979,00

529021,00

18000,00

- 979,00

17021 ,00

465000,00

- 7 000,00

458000,00

291 827,00

- 11 500,00

280327,00

18000,00

- 11 500,00

6500,00

1 326 392,00

1 288,00

1 327680,00

252392,00

1 488,00

253880,00

2000,00

1 600,00

3600,00

2300,00

-112,00

2 188,00

5000,00

- 200,00

4800,00

5000,00

- 200,00

4800,00

854
85401

Gospodarka komunalna i ochrona

900
90001

Gospodarka

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

na rzecz

środowiska

i ochrona wód

Opłaty

budżetu państwa
budżetOWYCh

Pozostała działalność

4210

Zakup materia/ów i wyposażenia
Kultura fizyczna

926

Zadania w zakresie kultury fizycznej

92605
4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4440

Odpisy na

92695

zakładowy

fundusz

świadczeń

socj alnych

Pozostała działalność

3250

00

ściekowa

4510

90095

l

społeczne

Stypendia

różne

Razemj

27 784 811

,5~

- 115

750,5~

27 669 061,091

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXV/If.6 lf..I2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 p aździernika 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.
w złotych

Lp.

Treść

1

2

Przychody

Klasyfikacja

§
3

ogółem:

Wolne środk i , o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6
ustawy

2

Przychody z
krajowym

i kredytów na rynku

950

968 167,00

952

480500 ,00

Rozchody ogółem :
1

Spłaty

otrzymanych krajowych

4

1448667,00

1

zaciągniętych pożyczek

Kwota

pożyczek

1778594,00
i kredytów

992

1 778594,00

9

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr I;I.-'(!~(>.f( ..l2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012 r .

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 r .
Dział

Rozdział

Treść

§

Przed

0,00

12255,00

12255,00

0,00

12255,00

12255,00

0,00

12255,00

12255,00

0,00

12255,00

12255,00

0,00

12255,00

100000,00

·100000,00

0,00

100000,00

- 100 000,00

0,00

100000,00

- 100 000,00

0,00

100000,00

- 100 000,00

0,00

100000,00

- 100 000,00

0 ,00

Transport i łączność

59500,00

113264,00

172754,00

Drogi publiczne gminne

59500,00

113254 ,00

172 754,00

40000,00

0,00

40000,00

40000,00

0,00

40000,00

40000,00

0 ,00

40000,00

19500,00

0 ,00

19500,00

19500,00

0 ,00

19500,00

19500,00

0 ,00

19500,00

0,00

113254,00

113264,00

0,00

113264,00

113254,00

0,00

113254,00

113254,00

852000,00

0,00

852000,00

Rozwój

15011

przeds iębiorczości

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6639
podstawie porozumień (umów) międ zy jednostkami sam orz ądu terytorialnego
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

IDochody własne jst
Wytwarzanie i zaopatrywanie w

400

Dostarczanie

40001
6010

energię elektryczną ,

gaz i wodę

ciepła

Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na
funduszy statutowych banków panstwowych i innych instytucji finansowych

uzupełnienie

Zakup i objęcie udzialów w społce "JUMA" Sp. z 0.0.

IDochody własne jst
600
60016

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Opracowanie dokumentacji na

budżetowych

przebudowę

ulicy Grabowej

IDochody własne jst
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
Zakup oprogramowania "RoadMan" z

budżetowych

ewidencją

dróg

IDochody własne jst
Zwroty dotacji oraz

płatności ,

w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z

6660 naruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej
wysokości, dotyczące

Zwrot dotacji oraz

wydatków

o

maj ątkowych .

płatności dotyczących

IDochody własne jst
700

Po zmian ie

Zm iana

12255,00

Przetwórstwo przemysłowe

150

zmianą

Gospodarka mieszkaniowa

wydatków

majątkowych

Gospodarka gruntami i n ieru c homościami

70005

47000,00

0,00

47 000,00

47000,00

0,00

47000,00

694/ 1 przy ulicy Kopernika

5500,00

0,00

5500,00

Dochody włas ne jst

5500,00

0,00

5500,00

41 500,00

0,00

41 500,00

41 500,00

0,00

41 500,00

805000,00

0,00

805000,00

805000,00

0 ,00

805000,00

15000,00

0,00

15000,00

15000,00

0,00

15000,00

790000,00

0,00

790000,00

790000,00

0,00

790000,00

17 140,00

0,00

17140,00

7300.00

0 ,00

7300,00

7300,00

0,00

7300,00

7300,00

0,00

7300,00

7300,00

0,00

7300,00

Pozostała dzia łalność

9840,00

0,00

9840,00

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje; zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) m iędzy jednostkami samorządu terytorialnego

9840,00

0,00

9840,00

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

9840,00

0,00

9840,00

9840,00

0,00

9840,00

158000,00

0,00

158000,00

158000,00

0,00

158000,00

158000,00

0,00

158000,00

158000,00

0,00

158000,00

80470,00

0,00

80470,00

77 530,00

0,00

77 530,00

0,00

77530,00

6060 W ydatki na zakupy inwestycyj ne jednostek
Zakup

d z iałki

budżetowych

Zakup działki nr 17/32 przy ulicy W iosennej
Dochody włas ne jst
Pozostała działal n ość

70095

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Budowa

osłony śmietnikowej

budżetowych

na działce nr 888/1

Dochody własne jst
Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II
Dochody wła s ne jst
Administracja publiczna

750

Urzędy

75023

gmin (miast i miast na prawach powiatu)

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zakup klimatyzatora do serwerowni
Dochody włas n e jst

75095
6639

Dochody własne jst
Oświata

801
80101

Szkoły

i wychowanie

podstawowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

b u dżetowych

Utworzenie placu zabaw przy Zespole

Szkół

Nr 1 w ramach

Rządowego

Programu - Radosna

Dochody własne jst
Inne

IDotacja celowa w ramach Rządowego programu - ~'Radosna_Szkoła"

Szkoła

77 530,00
- - 

-

-

851
85154

Ochrona zdrowia

70000,00

0,00

70000,00

P rzeciwdziałanie

70000,00

0,00

70000,00

70000,00

0,00

70000,00

70000,00

0,00

70000,00

70000,00

0,00

70000,00

636690,00

- 7000,00

629690,00

465000,00

- 7 000,00

458000,00

465000,00

- 7 000,00

458000,00

370000,00

- 7 000,00

363000,00

370000,00

- 7 000,00

363000,00

95000,00

0,00

95000,00

47500,00

0,00

47500,00

47500,00

0,00

47500,00

47500,00

0,00

47500,00

17 500,00

0,00

17500,00

17500,00

0,00

17500,00

17500,00

0,00

17 500,00

12500,00

- 116,00

12384,00

5000,00

116,00

5116,00

5000,00

116,00

5116,00

53000,00

0,00

53000,00

53000,00

0,00

53000,00

20000,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

20000,00

0,00

20000,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

alkoholizmowi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z zalożeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Dochody własne jst
Gospodarka komunalna i ochrona

900
90001

ś rodow i ska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek

budżetowych

Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do
b .k; ()~ v~

Kredyty i pożyczki
Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej
Inne

IDotacje z WFOSiGW
Kredyty i p ożyczki
90015

Oświetl en i e

ulic, placów i dróg

6050 Wydatki inwestycyj ne jednostek
Budowa

o świ e tlenia

budżetowych

ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej

Dochody własne jst

Inne
I$rodki na inwestycje od Inicjatorów
90019

Wpływy

i wydatki

Z'Niązane

z gromadzeniem

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

środków

z

opłat

i ka r za korzystanie ze środowiska

budżetowych

Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do
I ~.k; () ~ v~

Inne

ISrodki po likwidacji MFOSiGW
Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy

Kanałowej

do ulicy

Inne
ISrodki po likwidacji MFOSiGW
I ~pracowanie
PIJł:::l.c:.k i pnn

N

dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen.

Inne

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

18000,00

0,00

18000,00

18000,00

0,00

18000,00

18000,00

0,00

18000,00

101 190,00

0,00

101 190,00

gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub
powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

101 190,00

0,00

101 190,00

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego

101 190,00

0,00

101 190,00

101 190,00

0,00

101 190,00

Kultura fizyczna

1 069000 ,00

0 ,00

1 069000,00

Obiekty sportowe

1 069000,00

0,00

1 069000,00

1 069000,00

0,00

1 069000,00

912000,00

5000,00

917000,00

Dochody własne jst

255000,00

5000,00

260000,00

Inne

657000,00

0,00

657000,00

164 000,00

0,00

164000,00

493000,00

0,00

493000,00

100000,00

- 5 000,00

95000,00

100000,00

- 5 000,00

95000,00

50000,00

0,00

50000,00

50000,00

0,00

50000,00

7000,00

0,00

7000,00

7000,00

0,00

7000,00

$rodki po likwidacji MFO$iGW

Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej
Inne
$rodki po likwidacji MFO$iGW
Pozostała działa l ność

90095
6650

Wpłaty

związków

Dochody własne jst

926
92601

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z zalożeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Dotacje z Urzędu

Marszałkowskiego

w ramach pomocy finansowej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Modernizacja budynku pawilonu sportowego
Dochody własne jst
Modernizacja

oświetlenia

hali sportowej przy Zespole

Szkół

Nr 2

Dochody własne jst
Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Dochody

własne

Nr 2

jst
- - - - - - -

<.oj

Szkół

-

-

__ _ _ _u _

R;z~mr

2974585,001

62~~~1--2 980 8;9,001

Załącznik NI' 5 do Uchwały NJ(K~2012
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dn ia 29 listopada 201 2 l'.
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
I MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANll

Dochody

Wydatki

Wyszczególnienie

Dzial

Rozdzial

Plan

Wyszczególnienie

Dzial

Rozdzial

Plan

1

2

3

4

6

7

8

756

75618

5
Miejski Program
Profilaktyki i

851

85154

307 205

851

85153

22000

z tytułu

zezwol eń

sprzedaż

na
alkoholu

260000

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Miejski Program
Profilaktyki i
Przeciwdzialania
Narkomanii
Ogółem

260000

329205

Strona 12

ł4

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX'JI/'4Mt ..I2012
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 r .
w sprawie dokonania zmian w
się zwiększenia

Dokonuje
-

zwiększe nie

budżecie

Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok

budżetowych

dochodów

kw otę

dochodów w dziale 700 o

kwotę

o

zł

245.600

-

kwotę

zmniejszenie dochodów w dziale 710 o

zł

320

w tym:
mienia

dzierżaw;

tytułu

z

zł ,

tytułu sp r ze d aży

z

komunalnego oraz ponadplanowych wplywów z czy nszów i

321.249,50

zmniejszenia dotacji

celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 27112012;
-

zmniejszenie dochodów w dzia le 756 o kwotę 180.688

zł

tyt ułu wpływów

z

z podatków

i opłat loka lnych od osób fizycznych i osób prawnych;
-

zwiększenie

dochodów w dziale 758 o

oświatowej

subwencji

ogólnej

kwotę

zgodnie

z

z

pismem

śro dk ów

ST5/4822/14gIBI{U/12 oraz odsetek od

zł

112.473

tytułu zw i ę k szenia częśc i

Ministra

Finansów

Nr

zgromadzonych na rachunkach

bankowych;
-

-

zw ię k sze nie

dochodów w dziale 80 1 o

dochodów z najmu oraz odsetek od niete rminowych

zw iększe nie

dochodów w dziale 852 o
D ecyzj ą

zł

zwi ększe nie

dochodów w dziale 900 o

z

tytułu

kwotę

zł

26.700

z

tytułu

z

opł at

za

wp ł at;

tyt ułu

otrzymania dotacji

Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2012, oraz zmn iejszenie

o kwotę 836

rea li zację

zw rotu dotacji (zwrot

św i adczeń

kw otę

116

zł,

rodzin nych);

z tytulu

wpłat mieszkańców

na

inwestycji;

zwię k sze nie

Dokonuje

kw otę

dochodów w dziale 926 o

niewykorzystanych dotacji or az

-

zł

116.276,50

wyżywienie,

ce lowej zgodnie z

-

kwotę

s ię

różnych

zmniejszenia wydatków

zm niejsze nie wydatków w dziale 400 o

1.928

zł

tyt ułu

z

najmu, zwrotu

dochodów.
bud że towych
kw otę

o kwotę 115.750,50

177.883

zł

tyt ułu

z

zł,

wykupu

w tym:
ud z iałów

w spółce JUMA Sp. z 0 .0 . oraz podatku VAT od pla nowanego aportu;
-

zm niejsze nie wydatków w dziale 710 o

kw otę

320

zł

z

tytułu

prac re montowych na

cme ntarzu

-

zmniejsze nie wydatków w dziale 750 o

kwotę

160.963

zł

na utrzyman ie

urzęd u

miejskiego;
-

zwię ksze nie
zaci ągniętyc h

wydatków w dziale 757 o
kredytów i

kw otę

17.000

zł

z

tytułu

odsetek od

pożyczek;

15

-

zwiększenie
żywności

wydatków w dziale 801 o

oraz na

wypłatę

kwotę

136.742,50

zł,

z

tytułu

zakupu

środków

odprawy i nagrody jubileuszowej. Ponadto dokonuje

się

przeniesienia pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem Nr 2;
zwiększenie

programu profilaktyki i
profilaktyki i
-

zwiększenie

kwotę

wydatków w dziale 851 o
rozwiązywania

przeciwdziałania

60.000

zł

na

realizację

miejskiego

problemów alkoholowych oraz programu

narkomanii;

wydatków w dziale 852 o

kwotę

26.700

zł

na

wypłatę zasiłków stałych,

oraz zmniejszenie o kwotę 1.836 z tytułu zwrotu dotacji;
-

-

zwiększenie

wydatków w dziale 854 o

pracowników

świetlic

kwotę

3.000

zł,

z

kwotę

12.479

zł

na

tytułu

wynagrodzeń

szkolnych;

zmniejszenie wydatków w dziale 900 o
gospodarki komunalnej, oraz zmniejsza

się nakłady

bieżące

inwestycyjne o

kwotę

utrzymanie
7.000

zł

na

zadanie "Budowa separatora ...... ";
zwiększenie

wydatków w dziale 926 o

kwotę

312

zł,

na zadania

bieżące

w zakresie

kultury fizycznej.
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Załącznik Nr ..... 3....._.....
do Protokołu Nr .. Xi.II....•._

z rlri a ).gA1.., 1.J2.d./..~.

UCHWALA NI~I/#('5IJA~l
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM

Z DNIA.2.9..:U.~OA,tv

w sprawie przyjęcia Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK
2012" przy ul. Sportowej 11 w Makowic Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. I pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorząd zi e gminnym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 59 1 z późn o zm.) uchwala s i ę, co
następuje :

§1.
Przyjmuje s ię Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 20 12" przy
ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim, stanowi ący zał ącznik do uchwały.

§2.
Wykonanie

uchwał y

powierza s i ę Burmistrzowi Miasta.

§ 3.
Uchwała

wchodzi w życie po upływi e 14 dni od dnia
Województwa Mazowieckiego.

ogł oszeni a

w Dzienniku

Urzędowym

Wald~~ili
Tom "
. dy ri;oki
Nr Ol· 5·697

Zalącz lli k
.l
do Uc hw aly N_/"~/'uMJ.
Rady M iejskiej ,1Makowie Mazowieckim

z dlliaJ#..U.. 1.tltIJ.•.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 2012"
przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE
l. Regulamin okreś la zasady korzystan ia z kompleksu boisk sportowych " Moje boisko Orlik 20 12", zwanego dalej obiektem.
2. Zarządcą obiektu, zwanym dalej zarządcą, jest Miasto Maków Mazowiecki.
3. Przedstawicielem zarządcy na tereni e obiektu, jest trener środowi skowy, zwany dalej
trenerem.
4. Trener czuwa nad bezpiecze ń s twem osób korzys taj ących z obiektu, zwanych dalej
u żytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawan ia uży tkown iko m
odpowiednich poleceń.
II. ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU
l. Ogólne zasady korzystania z obi ektu:
l ) obiekt jest ogó lnodostępn y,
2) korzystanie z obiektu jest bezpłatne,
3) zaj ęc ia na obiekci e organizuje trener,
4) w godzinach nie objętych dyżurem trenera, dzieci i młod z ież do lat 18 mogą
korzystać z obiektu tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej ,
5) korzystanie z obiektu dopuszczalne jest wyłącznie w obuwiu sportowym O
mi ękkiej, czystej i płaski ej podeszwie,
6) osobom korzystającym z obiektu udo s tępnia się pomieszczeni a socjalne za zgodą
trenera,
7) w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk
decyduje trener.
2. Ob iekt czyrmy jest codzienni e.
I) Dla dzieci i m l odz ieży szkolnej na planowane zaj ęc i a szko lne od poniedzialku do
piątku w godzinach 8.00 - 15.30.
2) Dla wszystkich chętnych:
a) od ponied z iałku do p i ątk u w godzinach 16.00 - 20.00,
b) w soboty w godzinach 9.00 do 20.00,
c) w niedziele w godzinach 10.00 do 20.00,
d) w porze letniej do godziny 22.00.
3. Dopuszcza s i ę mo ż liwość rezerwacji obiektu:
J) j eże łi z wnioskiem do trenera wystąp i okreś lona imi enn ie grupa li cząca co
najmniej 10 osób,
2) na czas ni e dŁu ższy niż J,5 h dziennie.

4.

Zarządca

obiektu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia obiektu w
uzasadnionych przypadkach w tym w szczególr,ości: zawodów sportowych, imprez
rekreacyjno - sportowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, naprawy
. nawierzchni boisk.
5. Podstawowe obowiązki użytkownika:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu,
2) stosowanie się do poleceń trenera,
3) korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem,
4) dokonanie wpisu w dzienniku użytkowników obiektu,
5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
6) niezwłoczne informowanie trenera o wszelkich uszkodzeniach urządzeń,
kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników.

6. Na terenie obiektu nie wolno:
l) poruszać s i ę na rowerach, rolkach, deskorolkach
spowodować uszkodzenie nawierzchni boisk,
2) przeszkadzać w zajęc iach lub grze,
3) wchodzić na ogrodzenie i urządzenia sportowe.
7. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt.

Innym

sprzęc ie mogącym

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
zgodnego z postanowieniami rozdziału II korzystania z
boisk podejmuje trener, który w zależności od sytuacji może :
l) nakazać zmi an ę obuwia sportowego,
2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
3) nakazać opuszczenie terenu.
2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania i korzystania z obiektu przyjmuje
Burmistrz Miasta w godzinach urzędowania Urzędu Miejskiego w Makowie
Mazowieckim.
l.

Rozstrzygnięcia dotyczące

UZASDNIENIE

do

Uchwały

w sprawie

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

przyjęci a

Regulamin korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 2012"

przy ul. Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o
należy

samorządzie

gminnym do kompetencji rady

m. in. Ustalanie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów i

użyteczności

publicznej. Ustalenie regulaminu ma na celu m. in. zapewnienie

urządzeń

bezpieczeństwa

dla osób korzystających z obiektu.
Z uwagi na to,

iż

przy ul Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim

sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

powstał

kompleks boisk

podjęcie uchwały

jest

konieczne i uzasadnione.

BUR

mgr.

ISTRZ MlAS1'A

Zalącznik Nr ... .1..2...._._

.t:i.r...._

do Protokołu Nr .

z dnia )~.d.1..1.J2LJ..t...

UCHWAŁA NR 'Xi.1/,/t1.6~/'2oą
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWI E MAZOWIECKIM
Z DNIA.l~..a.uv"h.
w sprawie
nazwą

wyrażenia

zgody na

realizację

przez Miasto Maków Mazowiecki projektu pod

"Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim" w ramach Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 z późn.) uchwala

się,

co

samorządzie

gminnym (Dz.

następuje:

§ 1.

•

1.

Wyraża się zgodę na realizaCję przez Miasto Maków Mazowiecki projektu pod nazwą
" Indywidua lizacja nauczania w Makowie Mazowieckim" ze
Funduszu
Rozwój

Społecznego

wykształcenia

w ramach Programu Operacyjnego

i kompetencji w regionach,

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
systemie

oświaty, Poddziałanie

grup o utrudnionym

dostępie

Kapitał

Działanie

jako ś ci u sług

środków

Europejskiego

Ludzki, Priorytet IX

9.1 Wyrównywanie szans

edukacyjnych

świadczonych

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
do edukacji oraz zmn iej szanie

różnic

w

jakości

uslug

edukacyjnych, Nr projektu KL/17367/12/9.1.2 .
2.

Wartość

projektu brutto wynosi 234.480,40

zł .

3. Kwota dofinansowania wyniesie 234.480,40 zl.
§ 2.

Wykonanie

uchwały

powierza

się

Burmistrzowi Miasta.

§ 3.
Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

. jskiej

H

w

Wald

UZASADNIENIE
do

Uchwały

w sprawie
nazwą

Rady Miejski ej w Makowie Mazowi eckim

wyrażenia

zgody na

r e ali z a cj ę

przez Mi asto Maków Ma zowiecki projektu pod

"Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim" w Ramach Programu

Operacyjnego

Kapitał

Ludzki.

W dniu 11 kwietnia 201 2 r. Mazowiecka Jednostka
ogłosiła

konkurs w ramach Programu Operacyjnego

wykształcenia

i kompetencji w regionach,

Działanie

Wdrażania

Kapitał

programów Unijnych

Ludzki, Priorytet IX: Rozwój

9.1 Wyrównywanie szan s edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej jako ś ci u sług edukacyjnych świadczonych w systemie o ś wiaty,
Poddziałanie
do stępie

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym

do edukacji oraz zmniejszan ie

W odpowiedzi na

ogłoszony

różni c

w

jakoś ci usług

edukacyjnych.

konkurs Miasto Maków Mazowiecki

złożyło

projekt pod

nazwą

"Indywidualizacja nauczania w Makowie Mazowieckim".
Mazowiecka Jednostka

Wdrażania

Programów Unijnych pismem Nr MJWPU.WOM

P.430-17367/12 z dnia 5 li stopada 2012 r. poinformowała o przyjęciu złożonego wniosku do
realizacji.
Celem

głównym

projektu jest wsparcie, w okresie realizacji projektu, indywidualnego

rozwoju uczniów w Makowie Mazowieckim dostosowanego do zd iagnozowanych potrzeb
edukacyjnych oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów.

W ramach projektu przeprowadzone

zo s taną

z ajęcia

dodatkowe dla dzieci z

zaburzeniami i zajęcia dodatkowe rozwijające w klasach 1- III Szkoły Podstawowej Nr 1 i
szkoły

Pod stawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim. Ponadto szkoły zostaną dopo sażone w

pomoce edukacyjne do realizacji
Wartość

zajęć

z indywidualizacji nauczania.

projektu wynosi 234.480,40 zł . Dofinan sowanie wyniesie 234.480,40 zł .

Mając powyż s ze

na uwad ze

podjęcie uchwały

w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

[oSTRZ MlAS'l'A
U.·~ ,

al/.kowsJu

Załącznik Nr ... d/..............

UCHWAŁA NR 'i.'i1l.#6.1/J-rJ.(')..
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia.z~dl.2aUr.

zmieOlaJąca

do Protokołu Nr ..XXII. .......
z dnia ..).. ~ . .A'.1'" ,z.a,1.).x:,

uchwałę

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".

Na podstawie art. 18 ust. 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. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536 z późno zm.) uchwala się, co następuje:

•

§ 1.

W
uchwale
Nr
XXIV/150/2012
Rady
Miejskiej
w
Makowie
Mazowieckim
z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" w załączniku
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
.W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta w terminie 1
to miesiąca :
1) rozpatruje celowo ść realizowania zadania,
2) informuje o podjętej decyzji."

,J

2) § 12 otrzymuje brzmienie:
,,§ 12.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji społecznych
1. Program przygotował Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i
Promocji Mia sta .
2. Sposób konsultacji programu został określony Uchwałą Nr XLlX/317/2010 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 wrze ś nia 2010 r. w sprawie okre ś lenia
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.
3. 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.
4. Informacja o przeprowadzonych kon sultacjach, o których mowa w ust. 2
zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej."
3) po § 12 dodaje

się

§ 12a w brzmieniu:

,,§ 12a.

Sposób oceny realizacji programu
1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Kierownik Wydziału
Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta.
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje
dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej
współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
4. Merytoryczne komórki Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w trakcie
wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe sprawują kontrolę
prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na
realizację celu środków finansowych.
5. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przedłoży w ustawowym terminie do dnia 30
kwietnia następnego roku sprawozdan ie z realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
6. Sprawozdanie zawierać będzie informacje na temat efektywności realizacji programu
opartej w szczególności o analizę następujących wskaźników:
1) liczba organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację
zadania publicznego,
2) liczb a otwartych konkursów,
3) liczba złożonych projektów,
4) liczba umów zawartych na realizację zadań publicznych,
5) liczba umów zerwanych lub unieważnionych,
6) liczba zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,
7) formy współpracy pozafinansowej Miasta z organizacjami pozarządowymi,
8) wysokość środków finansowych planowanych i wydatkowanych z budżetu
Miasta na realizację tych zadań.
7. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczane jest w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta."

Wykonanie

uchwały

powierza

si ę

§ 2.
Burmistrzowi Miasta.
§ 3.

Uchwała

wchodzi w

życie

z dniem

podjęcia.

't- 'l4"°'J'M iejskiej

HAD
Tom d .H W dyr;"!.:;
l'ir Ol· 5 ·697

Uzasadnienie
Do uchwaly Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
XXIV/150/20 12 w sprawie
organizacjami

przyjęcia

pozarządowymi

działalności pożytku

•

23

w

września

Zawarte
wynikającego

zlecania

•

uchwałe

i podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o

statutowej tych organizacji.

zmieniającej

zapisy

specyfiką

cele, jakie

w nim
sytuacji

stawiają

siebie zadaniach.

współpracy

dotyczy

okreśłone

mieszkańcy będą

organizacje

tworzenia programu

wypełnienie

on

ustawowego

form wspólpracy, a nie jedynie

społeczno-ekonomicznej mieszkańców. Zostały

również

informowani o

pozarządowe .

one zatem

różnorodnych

pozarządowe

działań

wyznaczone

i samorząd w realizowanych przez

system oceny i monitorowania realizowanych 

zarówno przez sektor samorządowy, jak i pozarządowy jaki

doprecyzowanie wymogu

roczne zamierzenia Miasta oraz priorytety

sobie organizacje

Uwzględnia

stanowią

Stanowią

z zapisów art. 5a ust. 4 ustawy.

Rady. Program

ze

szczególowego sposobu konsultowania z

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w

zadań . Zostały

związane
także

w

uchwalenia rocznego programu wspólpracy z

określenia

dotyczących działalności

dziedzinach

publicznego i o wolontariacie

Nr XLIX / 311 / 2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia

pozarządowymi

działalności pożytku

pożytku

po przeprowadzeniu konsultacji projektu programu w sposób

2010 r. w sprawie

organizacjami

obowiązku

dzialalności

obowiązku

pozarządowymi,

uchwałe

Miasta Maków Mazowiecki z

publicznego i o wolontariacie na rok 2013."

jednoznacznie stanowi o

określony

współpracy

Nr

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

Art. 5a ust. I ustawy o

organizacjami

"Programu

zmieniającej uchwalę

usług,

oraz zawiera tryb i sposób, w

działaniach reałizowanych

Doprecyzowania

wymagają również

wspólnie przez

samorząd

i

zapisy z zakresu sposobu

oraz sposobu oceny jego realizacji. W przedstawionej pod obrady
zostały

zapIsane

Celem doprecyzowania zapisów w uchwale Nr XXIV1J50/2012 w sprawie

przyjęcia

Wysokiej Radzie

uchwałe zmieniającej

wymagane przepisami prawa zapisy

zgodnie z wymogami ustawy.

"Programu

współpracy

Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
wolontariacie na rok 2013."

wnoszę

pozarządowymi

działalności pożytku

o podjęcie przedmiotowej

uchwały.

SEKRET

oraz

publicznego i o

Załącznik Nr ... ..

./.1...............

[lo Protokołu Nr ...Ki..r.:....."

UCHWALA NR X't.l!/168/J..OĄ 2
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

~ dnI! ..13..d.1.. J...ad,J..!:.•

zmieniająca uchwalę

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim przeprowadzenia kontroli prawidlowości realizacji inwestycji pod nazwą
Hala Sportowa prL)' Zespole Szkól Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Na podstawie§ 9 pkt. 2 Regulaminu Komisji Rewi zyjnej Rady Miej skiej w Makowie
Mazowieckim, stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego (Dz.
Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 287, poz.J0849 z póź no zm.) uchwala s ię ,
co następuje:
§1. W uchwale Nr XXlII1149/2012 Rady Miej skiej z dnia 4 paźd z iernika 2012 r.
w sprawie zlecenia
Komisji Rewizyjnej Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim
przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji pod nazwą Hala
Sportowa przy Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim §2 otrzymuje brzmienie:
,,§2 Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli sporządz i protokól, który przekaże
Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim';
§2. Uchwala wchodzi w

życ ie

z dniem

podjęcia.

Przewo dniczący

Miejskie'

s" i

/---~·
:-:c:t-d'y li
Tv mJSl
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" r OJ · s ·

Wal den

Rady

UZASA DNIENIE

W

związku

ni emo żl iwo ści

z pi smem Komisji Rewizyjnej

dotrzymania terminu

okreś l onego

Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 4

złożonym

w § 2

uchwał y

październi ka

w dniu 28. 11 .2012 r. o
nr XXIU/ 149/2012 Rady

2012 r. w sprawie zlecenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miej skiej w Makowie Mazowieck im przeprowadzenia kontroli
prawidłowości

realizacji inwestycji pod

Makowie Mazowieckim, wnosi

się

o

nazwą

Hala Sportowa przy Zespole

podjęcie uchwały

S zkół

w przedm iotowej sprawie.

Nr 2 w

