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ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam 
na XIII sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się 
w dniu 01 grudnia 2011 roku o godz. 1400 w budynku Urzędu Miejskiego z 
porządkiem obrad: 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
l. 	Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

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

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 
rok". 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2012 rok. 

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2012 rok. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek 
rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek 
leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2011-2034. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie tvliasta Maków 
MaZowiecki na 2011 rok. 

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

RADY 

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. (0-29) 717-10-02 wew. 52, fax (0-29) 717-15-07 



Protokół z XIII sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 01 grudnia 2011r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego. 


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

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

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Radna Elżbieta Michalska radny Krzysztof 
Rutkowski nieobecni. 

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

Obrady XIII sesji trwały w czasie od godz. 14.00 do 15: 15. 

Ad 	pkt 1. 

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad? 

Uwag nie było. 

Przewodniczący RM odczytał porządek obrad XIII sesji. 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

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

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 
rok". 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2012 rok. 

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2012 rok. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek 
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rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek 
leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2011-2034. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków 
Mazowiecki na 2011 rok. 

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

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie: 

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

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM poinformował, że protokół z XII sesji był do wglądu w biurze Rady. 

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

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

Protokół z XII sesji 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. 

Ad pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych. 

Radny Marek Jaroszewski zwrócił się do Burmistrza Miasta o informacje w sprawie 
wielkości zatrudnienia w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach podległych za jego 
kadencji oraz o jaką kwotę miasto starało się w środkach unijnych i ile z tego zostało 
zrealizowane. Zwrócił się z zapytaniem dlaczego nie jest aktualizowana strona 
Biuletynu Informacji Publicznej, na której zaległości sięgają okresu trzech miesięcy. 

Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków 
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok". 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz poinformował, że ustawa 
sejmowa z 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak również 
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ustawa samorządowa z 1990 roku, zobowiązuje niejako samorządy miast i gmin do 
podejmowania uchwał w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami, które są wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Uchwała ta jest podejmowana przez radę miejską z roku na rok, dwa 
lata temu na mocy tego rodzaju uchwały został rozpisany konkurs na przekazanie 
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom różnych zadań publicznych, kwota 
przeznaczona na działalność wynosiła 118.500,00 złotych, w zeszłym roku było to 
80.000,00 złotych. W tym roku rada miejska na podobną uchwałę przekazała 
120.000,00 złotych i na komisji oświaty ( .. . ) radni nie mieli wątpliwości, że jest to 
kwota minimum jaką mogą przyjąć żeby wspierać w sposób naturalny miejskie 
programy profilaktyczne przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii, 
przeciwdziałania agresji, przemocy i wszelkim innym patologiom przez stworzenie 
szerokiej oferty czy w zakresie sportu i kultury fizycznej czy w zakresie kultury przez 
organizowanie różnych imprez kulturalnych z dziedziny ochrony kultury i dziedzictwa 
kulturowego . Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się na dwóch 
poziomach, poziomie nie finansowym polegającym na wspólnej pracy, na 
rozpoznawaniu różnych problemów, które na poziomie życia miejskiego występują, na 
udziale w komisjach i sesjach, korzystaniu z sal oraz strony internetowej urzędu 
miejskiego oraz na poziomie finansowym w postaci udziału w konkursach po 
rozstrzygnięciu których dowiedzą się czy przygotowanie imprez kulturalnych lub 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostanie im powierzone. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia "Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 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 "zali 
podjęła uchwałę Nr XIII/82/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia 
"Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2012 rok", która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski przedstawił 
pozytywną opinię komisji. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 10 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 3 głosy. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 10 głosami "zali 
podjęła uchwałę Nr XIII/83/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie odmowy 
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zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu (0'0) Dariusz Miecznikowski wyjaśnił, że komisja nie 
zajęła ostatecznego stanowiska z racji rozłożenia się głosów w stosunku 3 do 3. W 
sytuacji zaostrzania polityki w zakresie gospodarki finansami przez rząd nie należy 
dodatkowo obciążać mieszkańców miasta podwyżką podatku. 

Radny Jan Kubaszewski zwrócił uwagę, że podwyżki podatku są symboliczne, w 
przypadku 50 metrowego mieszkania podwyżka wyniesie 1,50 złotego rocznie. 
Właściciel autobusu zapłaci rocznie o 92,00 złote większy podatek, przewoźnik 
podnosząc stawkę za wykonywaną usługę nie tylko uzyska środki pieniężne na 
podatek ale również już będzie generował zysk. 

Radny Andrzej Bronowicz przypomniał, że rok temu rada miejska bardzo wysoko 
podniosła podatki, wręcz drastycznie, nie wszystkie rady miast i gmin na taki ruch się 
zdecydowały. W obecnym roku z racji pogarszania się sytuacji finansowej 
mieszkańców miasta, na komisji oświaty radni większością głosów uznali, że będą 
głosować przeciwko podnoszeniu podatków lokalnych. 

Radny Marek Jaroszewski zauważył, że stawki podatków zostały w zeszłym roku 
wygórowane maksymalnie zarówno od nieruchomości jak i od środków transportu. 
Wielu radnych było przeciwnych podwyżce rzędu 12 %, obecnie podwyżka wynosi 4% 
i w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej stanowi to 1,00 złoty. W 
przypadku podwyżki podatku od środków transportowych warto zauważył, że wiele 
firm odchodzi z miasta i przerejestrowuje samochody kierując się do innych miast z 
uwagi na zbyt wysokie stawki podatku. Warto byłoby aby Burmistrz Miasta przyjrzał 
się jak pieniądze są wydawane ponieważ właśnie w tym zakresie należy podjąć 
stosowne kroki. Wyraził zdanie, że jest przeciwny podnoszeniu stawek podatków. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Przewodniczący 
RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 2 głosy, przeciw - 10 głosów, wstrzymało się - 1 głos. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 10 głosami "przeciw" 
nie podjęła uchwały. 

Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Budżetu (000) Dariusz Miecznikowski odniósł się do wypowiedzi 
radnego Marka Jaroszewskiego w sprawie przerejestrowywania środków 
transportowych i wyjaśnił, że właściciele samochodów nie mają możliwości przenieść 

4 



swoich baz gdzie indziej, mogą jedynie wyrejestrować samochody z nich nie 
korzystać. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 
rok. Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 3 głosy, przeciw - 10 głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 10 głosami "przeciw" 
nie podjęła uchwały. 

Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru 
informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 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 XIII/84/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie określenia 
wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w 
sprawie podatku od nieruchomości, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny 
oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji 
w sprawie podatku rolnego. 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 XIII/85/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie określenia 
wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie 
podatku rolnego, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad pkt 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny 
oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
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określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w 
sprawie podatku leśnego. 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 XIII/86/2011 z dnia 01 grudnia 2011 roku w sprawie określenia 
wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie 
podatku leśnego, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 14:40 do 14:50. 

Ad pkt 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2011-2034. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2034. 
Przewodniczący RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 5 głosów, przeciw - 7 głosów, wstrzymało się - 1 głos. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 7 głosami "przeciw" 
nie podjęła uchwały. 

Ad pkt 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków t-Jlazowiecki na 
2011 rok. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok. Przewodniczący 
RM projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 6 głosów, przeciw - 7 głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 7 głosami "przeciw" 
nie podjęła uchwały. 

Ad pkt 14. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poinformował, że podczas rozmowy w przerwie z 
radnym Markiem Jaroszewskim zobowiązał się do przedstawienie informacji w sprawie 
kształtowania się zatrudnienia oraz wielkości pozyskanych środków unijnych na piśmie 
w ciągu 14 dni. W sprawie Biuletynu Informacji Publicznej odpowiedź przedstawi 
Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta Pani Nina 
Rakowska - Krzyna. 

Kierownik Wydziału Integracji ( ... ) Nina Rakowska - Krzyna wyjaśniła, że informacje 
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zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są regularnie i 
na bieżąco. Brak informacji zamieszczonych w miesiącu październiku i listopadzie 
spowodowane jest awarią serwera firmy Szulc Efekt sp. z 0.0., która świadczy usługę 
hostingu i jest dostawcą usług internetowych w postaci edycji i zarządzania stroną 
internetową. Dnia 23 listopada br. prowadzone były rozmowy w sprawie zaistniałej 
awarii i ze strony firmy doszło do zapewnień, że awaria zostanie usunięta w ciągu 3 
dni, niestety do dnia dzisiejszego nie została naprawiona. Prowadzone są rozmowy z 
innymi dostawcami tego typu usług. 

Ad pkt 15. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Mieszkaniec miasta Pan Mirosław Ruszczyński przedstawił treść pisma mieszkańców 
ulic na osiedlu Grzanka skierowanego do Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, które stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Zwrócił się z prośbą w imieniu 
mieszkańców osiedla Grzanka aby przy ustalaniu priorytetów inwestycyjnych w 
zakresie infrastruktury drogowej brać pod uwagę nie cel inwestycji ale jakiej liczbie 
mieszkańców inwestycja będzie służyła. Zwrócił uwagę, że na osiedlu mieszka spora 
część społeczności miasta i jest to miejsce gdzie funkcjonuje szereg firm 
prowadzących działalność gospodarczą, które płacą podatki. Zgodził się z wypowiedzią 
radnego Marka Jaroszewskiego, że źle się dzieje jeżeli ludzie przedsiębiorczy myślą 
nad tym gdzie przenieść się z Makowa. Firmy posiadające w mieście budynki, budowle 
i bazę nie są w stanie przenieść się do innych miast lub gmin, natomiast firma, która 
posiada tylko środki transportowe i nie jest związaną w żaden sposób z miastem jest 
w stanie przenieść się stąd w miejsca gdzie będzie jej się to bardziej opłacało. 
Inwestycja związana z przebudową ulic na osiedlu nie jest inwestycją nową jest 
naprawieniem błędu po źle przywróconym terenie po wykonaniu kanalizacji. Władza 
obecnie sprawująca urząd jest zobowiązana do ponoszenia odpowiedzialności za błędy 
poprzedników. 

Radny Tadeusz Szczuciński wyraził zdanie, że za błędy poprzednich rządów do dnia 
dzisiejszego ponoszą 2/3 mieszkańców. Zbyt wcześnie na zapewnienia w sprawie 
inwestycji w przypadku gdy nie był jeszcze uchwalony budżet na przyszły rok. 

Radny Marek Jaroszewski zauważył, że wypowiedź Pana Mirosława Ruszczyńskiego 
wskazuje na to, że dnia 18 października br. mieszkańcy zostali powiadomieni o 
planowanym przeprowadzeniu inwestycji o czym radni dowiedzieli się dopiero w 
listopadzie w projekcie uchwały budżetowej. 

Ad pkt 16. 

Wobec zrealizowania porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski o godz. 15.15 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 

Protokołowała iejskiej 

Maria Wojcińska 


Pracownik UM 
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Załącznik Nr 1'1 
~ •••• " ••• •••••••••• 1111..... 

do Protokołu Nr X III 
z dnia .fM;.~~..U;:;A·:····~ ....................... 


LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

N A XIII S E S J I R A D Y M I E J S K I E J 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 01 GRUDNIA 2011r. 


l. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy c

5. Gregorczyk Wiesława 

6. Jaroszewski Marek 

7. Kubaszewski Jan ,,,...;,II//11/lJf:.:....... ........•<': 
l

j!& :~d ......... . 

8. Michalska Elżbieta ..........................
? ~ ........ 


9. Miecznikowski Dariusz .............. 0 .. · ............ 


10. Rutkowski Krzysztof 

11. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz I~ 



--

.. 	 Załącznik Nr 2... ,." .................• 

do Protokołu Nr ... :.:~!!......... 
z dnia ...9f.. '.~E: ;.~~t~.~ ...Lista osób zaproszonych na XIII 


Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

w dniu 01 grudnia 2011r. 


1. Deptuła Zbigniew Starosta Powiatu 
Makowskiego ............... ............... 

2. Gójski Janusz 	 Wicestarosta Powiatu 

Makowskiego 


3. Zakrzewski Roman Przew. Rady Powiatu 

4. Kołodziejski Cezary Radny Powiatu 
Makowskiego 

5. Włoczkowska Teresa Jolanta 

6. Kos Andrzej Jan 

7. Gadomski Lech 

8. Sawicki Zdzisław 

9. Grabowiec Adam 

10. Wilkowski Jan 

11. Piegutkowski Andrzej 

12. Sobecki Ireneusz 

13. Gisztarowicz Roman 

14. Lemański Witold 

15. Ciak Tadeusz 

l6.Grabowski Roman 

l7.Prus Zbigniew 

l8.Pilniakowska Lucyna 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Prezes SM "Jubilatka" 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

Prezes Spółki ,,JUMA" 

NSZZ"Solidardność" 

NSZZ"Solidarność" 

Pracowników Oświaty 

Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

Komendant Powiatowy 
Policji 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 

Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

Dyrektor SP ZOZ 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

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


19. Tyburska Maria 	 Prezes TBS 



• 


20. Świętorecki Stanisław 

21. Kolos Jan 

22. Płosińska Elżbieta 

23. Piątek Maria 

24. Sobolewska Anna 

25. Uli szewska Barbara 

26. Brzostek Barbara 

27. Marciniak Tadeusz 

28. Żebrowski Jacek 

29. Pawłowska Bożena 

30. Otłowski Janusz 

31. Kobyliński Mirosław 

32. Orzeł Anna 

33. Olzacka Katarzyna 

34. Dziadak Ryszard 

35. Paczkowski Marian 

36. Rusinek Aldona 

37. Melnicka Alina 

38. Kurek Katarzyna 

39. Redakcja Kuriera Makowskiego 

40. Redakcja wokół Ciechanowa 

41. Bartołd Anna 

~}i'u
Dyrektor MZOSziPOW ... ~~....... . 


Dyrektor Zespołu Szkół Nr l ............................ . 


Dyrektor PS Nr l 

Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

Prezes MPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Członek Rady Powiatowej 

Mazowieckiej Izby Rolniczej ........................... . 


Naczelnik Urzędu 


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


Prezes Towarzystwa MiłośnikóWl1 O~ 

Ziemi Makowskiej .. !Jt ....... .... ... . . 


Dyrektor Delegatury 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w warS~
Wie 
- delegatura w Ostrołęce .. \ .<............... 
Prezes PCK .. . . . 0':' •••••••••••••• 

Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Ostrołęcki 

Tygodnik Makowski 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim ...................... . 
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42. Napiórkowska- Christow Maria 

43. Rakowska- Krzyna Nina 

Kierownik Wydziału Geodezji, Katastru, 
Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa 
i Planowania Przestrzennego 
w Urzędzie Miejskim 

Kierownik Wydziału Integracji EU®1opej kiej, 
Informatyki i Promocji Miasta 

w Urzędzie Miejskim ..................... . 
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, ,, " I " •••••• • •• •• • • • • Załącznik Nr 2:> 

II .,4 j , I" • •••• • t ••Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, 	 do Protokołu Nl' XIII 

• dnia 1I . P.1:łI1.~ ~ , ~,~ ,~ a·t .. 

W okresie od sesji w dniu 27 października 2011 roku do chwili obecnej: 

• 	 zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta Urzędu 

Miejskiego, 

• wydałem między innymi następujące zarządzenia: 


w sprawie dokonania zmian planów finansowych przekazania jednostkom budżetowym 


informacji o wprowadzonych zmianach, 


w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze 


bezprzetargowej, 


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 


lata 2012 - 2034, 


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


w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego przy zastosowaniu kryterium dochodu na 


osobę w rodzinie ucznia oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie wydatków z tytułu 


przyznania stypendium szkolnego za okres od 01 września 2011r. do 30 czerwca 2012 r., 


w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny. 


Ponadto między innymi: 

• 	 28 października brałem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Makowskiej, 

• 	 Miasto Maków Mazowiecki podjęło współpracę z Komendą Powiatową Policji w 

Makowie Mazowieckim realizującą projekt "Maków Mazowiecki - uwolnijmy od 

patologii", Wspólnie z Policją w dniu 4 listopada zorganizowaliśmy Bieg i Festyn 

Rodzinny, Impreza odbyła się na Stadionie Miejskim, 

• 	 7 listopada uczestniczyłem na zaproszenie: Starosty Makowskiego, Dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr 1 im, Marii Curie Skłodowskiej oraz Prezesa Stowarzyszenia 

Pomocy Liceum w Sesji Popularno Naukowej pt. "Osiągnięcia naukowe Marii 

Skłodowskiej - Curie i jej związki z ziemią makowską", 

• 	 9 listopada wziąłem udział w posiedzeniu Zgromadzenia Międzygminnego Związku 

Regionu Ciechanowskiego, gdzie podjęto m.in. uchwałę w sprawie powołania 

Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o w Ciechanowie, 

• 	 15 listopada uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Juma, 

• 	 17 listopada na zaproszenie Klubu Seniora Szmaragdy gościłem w Miejskim Domu 

Kultury. Klub zaprezentował program artystyczny, 



• 	 18 listopada 2011 r. brałem udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej będącej 

jednym z szeregu działań realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Makowie 

Mazowieckim we współpracy z Urzędem Miejskim w ramach projektu "Maków 

Mazowiecki - uwolnijmy od patologii", 

• 	 19 listopada na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Oddziału 

Powiatowego w Makowie Mazowieckim uczestniczyłem w spotkaniu diabetyków z 

lekarzami, 

• 	 21 listopada pracownicy socjalni obchodzili swoje święto, w związku z tym udałem się z 

życzeniami do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

• 	 24 listopada brałem udział w III Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP, 

• 	 w tym dniu uczestniczyłem również w uroczystości jubileuszowej z okazji 5 - lecia 

działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Makowie Mazowieckim, 

• 	 30 listopada spotkałem się w Warszawie z Panem Janem Kuleszą Z-cą Dyrektora 

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

• 	 w ciągu ostatnich dwóch tygodni uczestniczyłem w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej 

poprzedzających dzisiejszą sesję. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2011 roku Rada Miejska przyjęła następujące 

uchwały: 

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Makowie Mazowieckim 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości 

położonej w Makowie Mazowieckim stanowiącej własność Miasta Maków Mazowiecki 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądu Rejonowego w Przasnyszu 

na kadencję 2012 - 2015 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na 

lata 2011 - 2034 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok 

Wszystkie uchwały zostały zrealizowane. 

OIu.'Iki 



I ZaJącznik Nr ......4.............._ 

do Protokołu Nr ... ~.'.~~.... _ 


z dnia .9.~.·..1.-?::.. ~~:1.:!.;. 


UCHWAŁA NR ..Xr.I.IL.82 /2011 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia .Q:J..,J2.ł.!?9~<11 

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 2012 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. 5a 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: 

§l. 

Przyjmuje się "Program 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 2012 rok" stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

;mRADYPRZEWOm

mgr inż. ~:Zabielski 

H 

http:Xr.I.IL.82


Załącznik do Uchwały 

Nr -xIIl" -8-2/2 011 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 
z dnia 9.~:.~_? : . ?-qM. '" 

Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa 


w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 


§1. 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

1) 	 programie - rozumie się przez to "Program Współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok . 

2) 	 ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn o zm.), 

3) uchwale - rozumie się przez uchwałę, do której załącznikiem jest Program, 

4) mieście - rozumie się przez to Miasto Maków Mazowiecki, 

5) organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz 

inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa wart. 3 

ust. 3 ustawy, 

6) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art . 127 ust. 1 pkt . e ustawy z dnia 


27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.), 


7) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa wart. 11 ust. 


2 i wart. 13 ustawy. 

§ 2. 
Cel główny i cele szczegółowe 

1. Celem głównym programu współpracy jest zintensyfikowanie współpracy samorządu z 


organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta maków mazowiecki oraz 


podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań 


publicznych . 


2. Cele szczegółowe współpracy miasta z organizacjami obejmują : 


1) kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności 


lokalnych, w tym: 


a) 	 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalna oraz jej tradycje; 

b) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych; 

c) zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych; 

d) realizowanie ustawowych zadań samorządu; 

e) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności 

społeczności lokalnych; 

f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych; 

g) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców miasta; 

~ 




h) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych; 

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

podmiotami; 

j) uzupełnienie działań miasta w zakresie nieobjętym przez struktury administracji 

samorządowej; 

k) budowa partnerstwa pomiędzy miastem a organizacjami. 

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

3. Cele programu obejmują systemowa zorganizowaną współpracę miasta z organizacjami. 

§ 3. 
Zasady współpracy: 

Współpraca miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego opiera się na zasadach, przy czym: 

1. 	 zasada pomocniczości - oznacza, że miasto powierza organizacjom realizację zadań 

własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny 

i terminowy; 

2. 	 zasada suwerenności stron - oznacza, że stosunki pomiędzy miastem a organizacjami 

kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności; 

3. 	 zasada partnerstwa - zgodnie z zasada partnerstwa organizacje pozarządowe, na 

zasadach i w formach określonych w ustawie oraz w trybie wynikającym z odrębnych 

przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych Miasta 

Maków Mazowiecki, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu 

zadań publicznych; 

4. 	 zasada efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych 

efektów realizacji zadań publicznych 

5. 	 zasada uczciwej konkurencji - oznacza, że organy samorządu udzielają wszystkim 

podmiotom jednakowych informacji odnośnie wykonywanych działań; 

6. 	 zasada jawności - Miasto maków Mazowiecki udostępnia informacjom pozarządowym 

informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych; 

7. 	 zasada transparentności - Miasto Maków Mazowiecki przy współpracy z organizacjami 

kieruje się zasadą przejrzystości. 

§ 4. 
Zakres przedmiotowy: 

1. 	Miasto współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych wymienionych wart. 4 

ust. 1 ustawy, o ile są one zadaniami miasta. 

2. 	Podstawowy kryterium decydującym o podjęciu współpracy miasta z organizacjami jest 

prowadzenie przez te organizacje działalności na terenie miasta. 

~ 




§ 5. 


Formy współpracy 

1. 	 Współpraca Miasta Maków Mazowiecki może odbywać się w formie finansowej 
pozafinansowej. 

2. 	 Współpraca o charakterze finansowym polega na zlecaniu organizacjom pozarządowym 

oraz podmiotom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie: 

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

2) wspierania takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

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

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

4. 	 Powierzenie zadań może nastąpić w innym trybie niż w otwartym konkursie, jeżeli 

zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych 

przepisach (w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w 

przepisach ustawy - prawo zamówień publicznych, przy porównywalności metod 

kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania). 

5. 	 Współpraca o charakterze pozafinansowym może być realizowana w formie : 

1) 	wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez: 

a) publikowanie ważnych informacji, przygotowanych przez organizacje 

pozarządowe dotyczących działań tych organizacji, na stronie internetowej Miasta 

w Miejskim Serwisie Informacyjnym, 

b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz 

Komisjach Rady Miejskiej, z prawem zabierania głosu, 

c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub 

realizowanych zadaniach sfery publicznej. 

2) konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji: 

a) organizowanie przez administrację publiczną konsultacji w sprawach realizacji 

poszczególnych zadań gminy, 

b) informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej 

oraz Komisji Rady Miejskiej, na których dyskutowane będą projekty uchwał 

odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji, 

3) 	udostępnianie lokali na spotkania podmiotów programu i na spotkania otwarte 

(organizacje nie dysponujące własnym lokalem miałyby możliwość zwrócenia się z 

wnioskiem o udostępnienie lokalu do organizacji spotkań, szczegółowe warunki 

udostępniania ustalane będą pomiędzy organizacjami a administratorem budynku), 
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4) pomoc w pozyskiwaniu środków z innych źródeł niż budżet miasta, w 


szczególności poprzez: 


a) opiniowanie wniosków o granty i dotacje, 


b) promowanie ciekawych projektów, mogących uzyskać środki ze źródeł 


zewnętrznych, 

c) organizowanie konsultacji i szkoleń dotyczących zdobywania funduszy; 

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

5) promocję działalności organizacji w mediach (organizacje mogłyby również 

zamieszczać informacje o swojej działalności na stronie internetowej Miasta), 

6) udzielanie pomocy rzeczowej w postaci możliwości korzystania z drukarki, 

kserokopiarki, faksu, itp., 

7) uczestniczenia na wniosek organizacji w otwartych spotkaniach z udziałem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

8) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z partnerami w skali lokalnej, 

regionalnej krajowej i międzynarodowej. 

§ 6. 

1. 	 Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na 

realizację zadań publicznych. 

2. 	 W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. l, Burmistrz Miasta w terminie 2 

miesięcy: 


1) rozpatruje celowość realizowania zadania, 


2) informuje o podjętej decyzji. 


3. 	 W przypadku stwierdzenia celowości zadania, informuje składającego ofertę o trybie 

zlecenia zadania publicznego, o którym mowa wart . 11 ust. 2 ustawy. 

4. 	 Oferta na realizację zadania złożona przez podmiot poza konkursem, powinna być po 

złożeniu zaopiniowana przez kierownika właściwego wydziału urzędu miejskiego 

bezpośrednio nadzorującego realizację zadania. 

§ 7. 

Zakres finansowy zadań publicznych Miasta realizowanych z udziałem organizacji 

pozarządowych i podmiotów, wyznacza przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2012 r. w 

uchwalonym planie wydatków. 

§ 8. 
Priorytetowe zadania publiczne 

1. Priorytetowe zadania publiczne do realizacji przez Miasto Maków Mazowiecki w 2012 

roku to: 

~ 
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1) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, 
a) wspieranie inicjatyw kulturalnych, 

b) promowanie przedsięwzięć kulturalnych jako alternatywy dla świata konfliktu 
przemocy, 

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

koncertów artystycznych, 

d) organizację konkursów, warsztatów i wystaw, 

e) współdziałanie przy organizacji imprez kulturalnych o różnym zasięgu, promujących 

miasto, 

f) promowanie lokalnej twórczości, 

g) promocję inicjatyw kulturalnych, zwłaszcza w lokalnych mediach i miejskim serwisie 

internetowym. 

2) kultura fizyczna i sport, 

a) 	 współpracę z klubami sportowymi w zakresie organizacji i szkolenia w różnych 

dyscyplinach sportowych, oraz w zakresie organizacji wyjazdów drużyn i zawodników 

na zawody sportowe, 

b) 	 współpracę w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo 

rekreacyjnych i turystycznych wśród mieszkańców Makowa Mazowieckiego, akcji 

"Lato i zima w Mieście", 

c) współorganizowanie rozgrywek i zawodów szkolnych i międzyszkolnych, 

d) współpracę ze stowarzyszeniami w zakresie organizacji zawodów i turniejów 

sportowych, rajdów i innych imprez krajoznawczych, 

e) tworzenie warunków do prowadzenia działalności statutowej klubom sportowym 

stowarzyszeniom, w tym udostępnianie obiektów sportowych, 

f) pomoc w organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, 

g) pomoc w organizacji wyjazdów dzieci niepełnosprawnych na zawody sportowe poza 

obszarem Miasta, 

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

i) współorganizowanie przedsięwzięć turystycznych promowanie potencjału 

turystycznego Miasta, 

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

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

sportowo - turystycznych, 

I) promocję i programy stypendialne dla osób i dzieci (dofinansowanie wyjazdów, 

zgrupowań i obozów sportowych). 

3) wypoczynku dzieci i młodzieży, 

4) pomocy dla stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych i 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

5) tworzenia i realizacji programów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

(zwłaszcza przemocy w szkole i przemocy domowej), 
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6) wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego na podstawie "Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2012 

rok". 

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

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

3. Obszary współpracy zostały zidentyfikowane na podstawie zadań publicznych określonych 

w ustawie. 

§ 9. 
Okres realizacji programu 

"Program współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2012 r." realizowany będzie w roku 2012. 

§ 10. 
Sposób realizacji programu 

Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i realizacje programu: 

1. 	 Rada Miejska w zakresie: 

1) wytyczenia kierunków i obszarów współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami, 

2) 	 określania corocznie wysokości środków w budżecie miasta z przeznaczeniem 

na realizację współpracy w obszarach określonych w programie. 

2. 	 Burmistrz Miasta w zakresie: 

1) podejmowania decyzji o kierunkach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami, 

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

3) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, 

4) zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia 

zadań w zakresie działalności pożytku publicznego i udzielania dotacji z 

budżetu Miasta w ramach uchwalonego budżetu. 

3. 	 Skarbik Miasta w zakresie: 

1) pomocniczosCl w przeprowadzaniu kontroli finansowej realizacji zadań 

publicznych zleconych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, 

2) 	 przedstawiania Burmistrzowi Miasta uwag i wniosków w zakresie 

stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących spraw finansowych. 

4. 	 Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie: 
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1) 	 przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na 

realizację zadań pożytku publicznego, 

2) 	 dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności oferty, 

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

4) 	 informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza wynikach 

rozpatrzenia ofert, 

5) 	 publikowania wyników rozpatrzonych ofert, 
6) 	 sporządzanie umów, 

7) 	 kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych 

zleconych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, 

8) 	 utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami, 

9) 	 koordynowanie realizacji i promocja programu . 

Zakres finansowy zadań publicznych Miasta realizowanych z udziałem organizacji 

pozarządowych i podmiotów, wyznacza przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2012 rok w 

uchwalonym planie wydatków. 

§ 11. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu 

Na realizację Programu współpracy Miasto Maków mazowiecki na 2012 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rada Miejska przewiduje przeznaczyć 120.000,00 
złotych. 

§ 12. 

Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji społecznych 

1. 	 Sposób konsultacji programu został określony Uchwałą Nr XLlX/317/2010 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami, 

o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

2. 	 Organizacje pozarządowe i podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę na 

realizację zadań publicznych. 

3. 	 W przypadku złożenia oferty, o której mowa w ust. 2, Burmistrz Miasta w terminie 2 

miesięcy: 

1) Rozpatruje celowość realizowania zadania, 

2) Informuje o podjętej decyzj i. 

4. 	 W przypadku stwierdzenia celowości zadania, informuje składającego ofertę o trybie 

zlecenia publicznego, o którym mowa wart. 11 ust. 2 ustawy. 
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5. 	 Oferta na realizację zadania złożona przez podmiot poza konkursem, powinna być po 
złożeniu zaopiniowana przez kierownika właściwego wydziału Urzędu Miejskiego 
bezpośrednio nadzorującego realizację zadania. 

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

1. 	 Każdorazowo w związku z ogłaszanym konkursem ofert na realizację zadań 

publicznych Miasta Maków Mazowiecki Burmistrz Miasta powołuje komisje 
konkursową w celu zaopiniowania zoczonych ofert w postępowaniu konkursowym. 

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

3. 	 W skład komisji wchodzą: 


1) przedstawiciele organu wykonawczego, 

2) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe. 


4. 	 W składzie Komisji Konkursowej mogą zasiadać z głosem doradczym, osoby 
posiadające specjalistyczna wiedze w dziedzinie obejmującej zakres zadań 

publicznych, których konkurs dotyczy. 
5. 	 Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie. 
6. 	 Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, 

suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
7. 	 Organizacje, które przystąpiły do postępowania konkursowego, a nie otrzymały 

dotacji otrzymują o tym fakcie zawiadomienie w formie pisemnej. 

§ 14. 

Postanowienia końcowe 

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

2. 	 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Programie zastosowanie maja przepisy 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 

~JJy 



Uzasadnienie 

Do uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 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 rok 2012." 

Na podstawie art. Sa ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z poźn. zm .) organ samorządu 

terytorialnego zobowiązany został do uchwalenia corocznego programu współpracy. 

Współpraca Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi może 

odbywać się poprzez zlecenie im do realizacji zadań publicznych, wzajemne informowanie się 

o planowych kierunkach działalności, konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do ich 

zakresu działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej organizacji, tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym. 

Projekt podlegał konsultacjom poprzez zamieszczenie projektu programu 

współpracy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na tablicy ogłoszeń w okresie od 26 października do 2 listopada 2011 r. 

W związku z powyższym podjecie uchwały jest zasadne. 
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Załącznik Nr ......./?
.; 

............... 
do Protokołu Nr ..~.'!.I..._...... 
z dnia ..9.1. :.~.?:.;..W.1.1.~~ 

UCHWAŁA NR .. XIIT/8-3/2D11 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z dnia .CI!... gr:.\l.9P.tą .. gQ11 roku 

w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn o zm .) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Odmawia się zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na 2012 r. na terenie miasta Maków Mazowiecki . 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

przewodniC'~MiejSkiej 

mgr inż. F~~r Zabielski 
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UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 


i zbiorowe odprowadzanie ścieków 


Procedowanie w zakresie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków - zwanych dalej Taryfami - reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 
123, poz. 858 z późn o zm.) - zwana dalej Ustawą. Zgodnie z jej przepisami Taryfy 
opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na okres 12 miesięcy oraz 
przedkłada je wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) na 70 dni przed planowanym 
dniem wejścia Taryf w życie . Wraz z wnioskiem o zatwierdzenie Taryf przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat oraz 
aktualny plan (w myśl art. 21 Ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne 
opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych; plan ten po sprawdzeniu przez wójta podlega zatwierdzeniu przez radę 
gminy) . Następnie wójt na podstawie art . 24 ust. 4 Ustawy, sprawdza czy taryfy i plan zostały 
opracowane zgodnie z przepisami oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich 
ponoszenia (chodzi o koszty zdefiniowane wart. 20 ust. 1 pkt. 1) Ustawy tzn. "koszty 
związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim roku obrachunkowym, ustalone 
na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem zmian tych kosztów w roku 
obowiązywania taryfy'). Po dokonaniu przytoczonych wcześniej czynności rada gminy na 
zasadzie art. 24. ust. 5 Ustawy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu Taryf w ciągu 45 dni od 
dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, względnie o 
odmowie zatwierdzenia Taryf w przypadku gdy zostały one sporządzone niezgodnie z 
przepisami. 
W Makowie Mazowieckim zbiorowym zaopatrywaniem w wodę oraz zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków zajmuje się Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z 
0.0 . (spółka ze 100% udziałem Miasta Maków Mazowiecki). MPUK Sp. z 0 .0 . w dniu 21 
października 2011 r. złożyło do Burmistrza Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 
stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Wniosek zawiera proponowane taryfy (ceny i opłaty) 
oraz uzasadnienie co jest zgodne z § 19 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 
czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz 
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
(Dz. U. z dnia 17 lipca 2006 r. Nr 127, poz. 886) - rozporządzenie wydane w oparciu o 
delegację ustawową na podstawie art. 23, art. 25 i art. 27 Ustawy. Nadto do wniosku 
dołączono ostatnie sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz tabele zawierające: 
- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i 
stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę, 
- porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i 
stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków, 
- ustalenie poziomu niezbędnych przychodów, 
- alokację niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku 
obowiązywania nowych taryf, 
- współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf, 
- kalkulację cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej, 
- zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem 
wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych, 
- skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków 
co odpowiada formalnym wymogom stawianym przez § 19 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia, o 
którym wyżej mowa. Jednakże do wniosku nie dołączono wieloletniego planu rozwoju i 



, " 

modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych co jest sprzeczne z 
§ 19 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia taryfowego. Nadto przedłożony przez MPUK Sp. z 0.0. 

w dniu 21 pażdziernika br. wniosek zawiera taryfy, w których brak jest stawki opłaty za 
przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa, wynikającą z kosztów przeprowadzenia prób technicznych 
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług (co jest sprzeczne z § 5 pkt 7 
rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia 
taryf ........). Oprócz tego taryfy zawierają (zarówno za wodę jak i ścieki) pozycję pn. 
"stawka opłaty za utrzymanie urządzeń w gotowości"l"stawka za gotowość". 
Propozycje te sprzeczne są z § 5 cytowanego już rozporządzenia z tego względu, że 
paragraf ten stanowi zamknięty katalog pozycji, które powinny zawierać taryfy w 
zależności od ich rodzaju i struktury, a są to: 

1) cena z m sześcienny dostarczanej wody, 

2) stawka opłaty abonamentowej (woda), 

3) cena za m sześcienny odprowadzanych ścieków, 


4) cena za jednostkę miary powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni 

(dotyczy wód opadowych roztopowych odprowadzanych kanalizacją 
deszczową), 

5) opłata abonamentowa (ścieki), 
6) stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków 

przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, 
7) stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Zatem, w świetle powyższych faktów, wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z 0 .0 . w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 01.01.2012r.-31.12.2012r., przedłożony 
Burmistrzowi Miasta w dniu 21 października 2011 r. nie w pełni spełnia formalne wymogi. Z 
tych względów, na obecnym etapie brak jest podstaw do podjęcia przez Radę Miejską w 
Makowie Mazowieckim uchwały o zatwierdzeniu taryf na 2012 r. Dlatego też podjęcie 
uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków jest w pełni uzasadnione. 

ZAS:I'ĘPCA.H~,ilS~ 

rzeg~a~J)Rd~ 



I ~~::"::~ ~~:~;;;.....~~~~~..~~ 

z dnia. .. 9.!, ;.~ .~;.?,DAĄ 'f ..,.............. 


UCHWALA Nr ..Xl.IIJ.S ttJ.2011 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 1 GRUDNIA 2011 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 

wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, 
poz. 613 z późno zm,) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) , stanowiący załącznik 
Nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Określa się wzór informacji w sprawie poda tku od nieruchomości (IN-l), stanowiący 
załącznik Nr 2 do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4_ 

Traci moc uchwała Nr III!9/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od 
nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 211 poz. 6997). 

§ 5_ 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r . 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

PrzewodniCZ? ~iejSkiej 

mgr inż. ~I1f"~zabielski 

\VN"t 



1. Identyfikator Podatkowy skladającego deklarację Załącznik Nr l 

do UchwałyNrXI.I.I./84/20 11 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

(numer PESEL lub NIP) zdnia ' 0 1 d · g r u nl a 2 011 r. 

DN-l DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

12. Rok 

na ........................... .. 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 12 stycznia ł991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekstjedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 
Skladający: . 	 Fonnularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących 

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, 
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, 
stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami 
lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze 
spólkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z v.'Yjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

Termin skladania:Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w tenninie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź 
v.'Ygaśnięcie obowiązku podatkowego :Iub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na v.-ysokoŚć podatku. 

Miejsce skladania:WójfBurmistrzlPrezydent Miasta - wlaściv.-y ze względu na miejsce połotenia przedmiotów opodatkowania. 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 

3. 	Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 


ul. Stanislawa Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 


B. DANE SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

• - dotyczy skladającego deklarację niebędącego osobą fizyczną - dotyczy skladającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

O I. osoba fizyczna O 2. osoba prawna O 3. jednostka organizacyjna O 4. spólka niemająca osobowości prawnej 

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

O l . wlaściciel 02. współwlaściciel O 3. posiadacz samoistny O 4. współposiadacz samoistny O 5. użytkownik wieczysty 


O 6. współutytkownik wieczysty O 7. posiadacz zaletny (np. dziertawca, najemca) O 8. współposiadacz zaletny (np. dziertawca, najemca) 


6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania 

7, Nazwa pełna lub nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 

8. Nazwa skrócona lub imię ojca, imię matki 

9 . Identyfikator REGON* / Numer PESEL** 

B.2 ADRES SIEDZIBY* I ADRES ZAMIESZKANIA ** 
10. Kraj II. Województwo 12. Powiat 

15. Numer domu / Numer lokalu13. Gmina 14. Ulica 

\8. Poczta16. Miejscowość J7. Kod pocztowy 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

Dł . deklaracja na dany rok 	 O 2. korekta deklaracji rocznej 

~. 

t//L 
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D. DAN E DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 

Wyszczególnienie Podstawa 
opodatkowania 

Stawka podatku 
wynikająca z 
Uchwaly Rady 
Miejskiej w 
MaJwwie 
Mazowieckim z 
dnia ................ . 

il Nr.. .......... ... ..... . 

Kwota podatku 
wzl, gr. 

D. l POWIERZCHNIA GRUNTOW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnoścB do ] m2 
. ) 

I. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

120. 

....... .... ... ... ..... m 2 

12 I. 22 . 

~ 12 . f~~l~:~~~:~'i ~~~~~~hna zbiomiki wodne retencyjne I~~:........... .. ....ha I~~ : ....... ..............I~~ : .................. .. .... 
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

126. 

1.. .. .. ........... . .. .. m2 

127 . 

, . .......•... . ............. 

128. 

, .. .. .. .. . ...... .... .. .. .. ... . 

D.2 POWIERzcHNIA UŻYTKOWA BUDYNKOW LUB ICH CZĘSCI (*) 
• Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej dlugości ś c i an na wszystkich 

kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz s~ybów dźwigowych .. 
Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe . 

l .mieszkalnych - ogółem 

w tym: 

II - kondygnacj i o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

29. 

............ .. ........m 2 

......................m2 

......................m2 

113 0. 13 l. 

{) 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

32. 

................... .. .m2 

.... ... ...... ...... .. .m 2 

................ .. ....m 2 

33. 34. 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 
ogólem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

35 . 

...... ................m 2 

... ...................m 2 

.....................m 2 

36. 37. 

o 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej , zaj ętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od ],40 do 2,20 m (zal iczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

38. 

......................m 2 

I .. .. .. .. ............. m2 

I .. .. ...... ............m2 

39. 40. 

5. pozostałych ogółem, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego- ogółem 

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 
50% powierzchni) 

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 

14 l. 

I .......... ...........m? 

.......... ............m2 

..... ......... ........m2 

42. 43 . 

~ 
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D.3 BUDOWLE 

l. budowle 
(wartość, o której mowa w przepi sach o podatkach 

dochodowych) 
 .. .. ......... ..... .....zł 
 ...... .. .............. .... 
 ....... ........ .. ............ 


E. LA CZNA KWOTA PODATKU 
44. 

Kwota podatku" 
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych )) ..... ........... ... .. .... ... ............ . zł 

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepi s prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie). 

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄ-CEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, te podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

45. Imię I 46. Nazwisko 

47. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 48. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
i 49. Uwagi organu podatkowego 

50. Identyfikator przyjmującego formularz 51 . Data i podpis przyjmującego formularz 

y 



I 

l. Identyfikator podatkowy składającego informację 

.. -.... -...... , ... ,- .... . 
(numer PESEL lub NIP) 

Zalącznik Nr 2 

do Uchwaly NrX T T I / RA / 2°11
Rady Miejskiej w W!ako~iervraZowlec im 
z dnia l grudnia 20 II 

IN -1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

[ ~:.~~~ 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekstjedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.). 

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi 

nieruchomości lub obiektów budowlanych, utytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych 

lub ich części, stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia oko'li czności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub 

zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: Wójt lBurmistrzlPrezydent Miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. 


A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
i 	3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki 
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.l DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D l. właściciel D 2. współwłaściciel D 3. posiadacz samoistny D 4. wspólłposiadacz samoistny D 5. utytkownik wieczysty 

D 6. wspótużytkownik wieczysty D 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) D 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, naj_emca) 


5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię, data urodzenia 

6. Imię ojca, imię matki 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

II. Gmina 12. Ulica 13. Numer domu / Numer lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D l. informacja składana po raz pierwszy D 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu) 

aktualna od dnia ................... ....... .. aktualna od dnia .......... .. .. ....... ............. .... . 

uzasadnienie przyczyny korekty ( art. 81 Ordynacji podatkowej) 

D. I ADRES POŁOŻENIA PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 

ul ........................................................................................................................................... ..... ..... ..... ..... ..................... . 

~ 
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E DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych) 
E.I POWIERZCHNIA GRUNT6W 

l. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na 18. 
2 ............. ... .......... .. ... ... .. ..... ... ........ . m
 sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni 19. 

wodnych 
 ................ .... .. .... .. ...... .. .... ....... ....... ha 


3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 20 . 
2

działalnośc i pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ....... ... .......... ... ..... ... ... .. .......... .. ..... m
 
E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘSCI (*) 
*00 powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. 
Za kondygnację uważa się również 2araże podziemne, piwnice, sutereny i poddasze użytkowe. 

l. mieszkalnych - ogółem 21. 
2 ...... .... ................ ..... .... ... ..... ... ....... m

w tym: 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ................... ......... ... .......... .. ......... .. m2 


- kondygnacji o wysokości 2,20 m ........... .............. ....... ... ....... ..... ....... m2 


22. 
O

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej - ogółem .. ..... ... .... .... .. ... ...... ... ...... ......... ...... . m2 


w tym : 

2- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ...... .. ... .... ............................ .... ...... m


2- kondygnacji o wysokości powyzej 2,20 m ... .. ...... .... .... ....... ..... ......... ........ ..... m


3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 23. 

kwalifikowanym materiałem siewnym - -ogółem 


2 ...... ....... ... ....... ... ....... .... .... ..... ....... m
w tym : 

2- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ... ..... ...... ..... ..... .. ... ....... ...... .... .... .. . m


2- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ... ..... ........... .... ..... ... ... .... .. ..... ..... ... m
 
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 24 . 


przepisów o działalności leczniczej , zajętych przez podmioty udzielające 


tych świadczeń - ogółem 
 ·············· ··· ···· ····· .. ·························6 

w tym : 

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) ...... .. .. ... ... .... ............. ..... ......... .... ... m2 


- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m ........ ..... .. ...... ... ...... .... ........ ...... .. .. ..m2 


5. pozostałych ,w tym zajętych na prowadzenie 

odpłatnej statutowej działalności poŻył·ku publicznego 
 25 . 

2przez organizacje pożytku publicznego - ogółem .. .. ..... ..... .............. ........ ..... ... .. .. ... .. m


w tym: 

.. ..... .... ....... ...... ..... ........................ m2
1-kondygnaCjI o WYSOkOŚC: od 1,40 do 2,20 m (zalkzyć 50% powimchn;J 

2- kondygnacji o wysokoścI po\yyżeJ 2,20 m .......... ... .... ......... ..... .... ... ............... m 
E.3BUDOWLE 

l . budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 26. 
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 

..... ....... ....... ....... ... ... .... ....... ..... .. ..... zł 
i 

,~ 
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F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje 
zwolnienie) 

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

G. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, ze podane przeze mnie dane 
są zgodne z prawdą. 

' 27 . Imię 128. Nazwisko 

29 . Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 30 . Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej 
składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
3 I. Uwagi organu podatkowego 

33 . Data i podpis przyjmującego formularz32. Identyfikator przyjmującego formularz 

PRZEWOV~RADY 

mgr inż. ~;:"zabielski 



UZASADNIENIE 


Obowiązek określenia przez Radę Miejską, w drodze uchwały, wzorów formularzy 

informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-l) oraz deklaracji na podatek od 

nieruchomości (DN-l) wynika z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późno zm.). 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały . 

• ,Li' ~J \S1"A 

'IJW'f' ,rt!L'sl.· 



I Załącznik Nr .......5............... 
do Protokołu Nr ...~~'.\.......... . 

z dnia ....Q~ ;.~.-? ;.?Q1.1.? ; ... 
UCHWAŁA Nr .XJJJ!..ę;5.!..?01 1 

RADY MIEJSKIEJ W MAK:OWlE MAZOWlECKIM 
Z DNIA 1 GRUDNIA 2011 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek rolny oraz wzoru 

informacji w sprawie podatku rolnego. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy 

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późno 

zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-l), stanowiący załącznik Nr l do 
uchwały. 

§ 2. 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego GR!), stanowiący załącznik Nr 2 
do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr IIII19/02 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji 
w sprawie podatku rolnego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 323, 
poz. 9862). 

§ 5. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2012 r. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

iejskiej 

mgr inż. 



l. Identyfikator Podatkowy skladającego deklarację Załącznik Nr I 
do Uchwały .Nr.. X I I I / 85/2011 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

(numer PESEL lub NIP) z dnia I grudnia 20 Ił r. 

DR-l 	 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 

~ 
na~ .......... . 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) 
Skladający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących 

właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących wspóhvłaścicielami 
lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze 
spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. 

Termin skladania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okołiczności mających wpływ na powstanie, bądź 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: WójtlBunnistrz/Prezydent Miasta - właściwy ze wzgłędu na miejsce położenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKLADANIA DEKLARACJI 
3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

06-200 Maków Mazowiecki, uł. Stanisława Moniuszki 6 

B. DANE SKLADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 
o - dotyczy składaiącego deklarację niebędącego osobą fizyczną 00 - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D 1. osoba fizyczna D 2. osoba prawna D 3. jednostka organizacyjna D 4. spólka nie mająca osobowości prawnej 
5. 	Rodzaj wlasności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D 1. właściciel, D 2. wspóhvłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości), D 3. współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w 

calości), 	 D 4. posiadacz samoistny, D 5. współposiadacz samoistny, D 6. użytkownik wieczysty, 

D 7. współużytkownik wieczysty, D 8. posiadacz zależny (np. dzierżawca), D 9. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) 
8. Nazwa pełnao / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imięoo 

9. Nazwa skrócona o / imię ojca, imię matki ,data urodzenia 00 

10. Identyfikator REGON° / Numer PESEL 00 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
12. WojewództwoII. Kraj 13. Powiat 

14. Gmina 15. Ulica 16. Numer domu / Numer lokalu 

17. Miejscowość 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D I. deklaracja roczna 	 D 2. korekta deklaracji rocznej 

/? 

j~ 




D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwollnionymi) 

I 

Powierzchnia gruntu w hektar,!ch fizycznych I 

Klasy Niepodlegające Podlegające Liczba Stawka z Wymiar 
użytków przeliczeniu na ha przeliczeniu na hektarów l ha podatku 
wynikające z Ogółem przeliczeniowe hektary przeliczeniowy (przeliczeni rolnego w 
ewidencji prze'liczeniowe ch owego lub zł, gr 
gruntów i fizycznego) 
budynków w zł, gr 

Grunty orne 

I 

II 

lIla 
lIlb 
IVa ]' A 
IVb I -
V 

VI 
Vlz 

Sady 

I 

Ił 

lIla 
lUb 
IVa 
IVb 
V 

VI 
Vlz 

Użytki zielone 

I n 
I II 

III 

IV 
I 

V, 

I 
VI I 

I 
VIz 

! Grunty rolne 
zabudowane 

I 

II 

lIla 
III 

III b 

IVa 
IV 

IVb 

~ 

2 




V 

VI 

Vlz 
Grunty pod 

stawami 
a) zarybione 

lososiem, trocią, 
glowacicą, palią 

i pstrągiem 
b) zarybione 

innymi 
gatunkami ryb 
niż w poz. a 

c) grunty pod 
stawami 

niezarybionymi 

Rowy 
Grunt)' 

zadrzewione i 
zakrzewione 

położone na UR 

I 

II 

lIla 

III 

III b 

IVa 

IV 

V 

VI 

Vlz 

Razem 
( bez 

zwolnień) 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytulu występuje zwolnienie) 

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTOW 
1. Z tytułu nabycia lub objęcia w zagospodarowanie gruntów 
2. inwestycyjne 
3. górskie 
4. inne 
Razem 

G. ŁACZNA KWOTA PODATKU 
K wota podatku 

Różnica h.-wot z D - F (na leży zaokrąglić do pełnych zlotych) 

~ 

3 



H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO I OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
21. Imię 

23. Data wypełnienia (dzieli - miesiąc - rok) 

22. Nazwisko 

24. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

-

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
123 . Uwagi organu podatkowego 

O 

25. łdentyfikator przyjmującego formularz 

-

1 26.Data i podpis przyjmującego formularz 

PRZEWOj'J:!!7 RADY 

mgr inż. ~~;'zab/.tlski 

4 




I.ldentyfikator Podatkowy składającego informację 

_(n~mer PESEL lub NIP ) 

Zalącznik Nr 2 
do Uchwaly Nr.Xr.I..r / 8 5/2011 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecjkim 
z dnia I grudnia 2011 r. 

IR-l INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 

na I ~:.~.~~.. 
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekstjedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póżn. zm .) 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących wlaścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami 

wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu spolecznym 
rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Termin składania : W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub zaistnienia zdarzeń mających wplyw na wysokość podatku. 

Miejsce składania : Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta - wlaściwy ze względu na miejsce polotenia gruntów. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 

3. Burmistrz 1\'liasla Maków Mazowiecki 

ul. Stanisława Moniuszki 6 

06-200 Maków Mazowiecki 


B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 
4. Rodzaj wlasności, posiadania (zaznaczyć wlaściwą kratkę) 

D I. wlaściciel, D 2. współwlaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w calości), D 3. współwlaściciel (prowadzący gospodarstwo w 
calości), D 4. posiadacz samoistny, D 5. współposiadacz samoistny, D 6. użytkownik wieczysty, D 7. wspólutytkownik wieczysty, 
D 8. posiadacz zaletny (np. dziertawca), D 9. współposiadacz zaletny (np. dziertawca) 

5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

6. Imię ojca, imię matki, data urodzenia 

7. Numer PESEL 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

II. Gmina 13. Numer domu / Numer lokalu12. Ulica 

14. Miejscowość 16. Poczta15. Kod pocztowy 

C. OKOLICZNOSCI POWODUJĄCE KONIECZNOSC ZŁOŻENIA INFORMACJI 
17. Okoliczności (zaznaczyć wlaściwą kratkę) 

D I. informacja skladana po raz pierwszy na dany rok D 2. korekta uprzednio zlotonej informacji 

uzasadnienie przyczyny korekty informacji (art. 8 I Ordynacji podatkowej) ...... .. ...... ................. .... .... ..... ...................... ............ ... .......... .. .. .. 


", ..... " .. ........... " ........ .... ..... .. .. " ... ....... ... ....... " .. ., ...... ......... ... ........ .. ........ .. ....... ... .... ... .. .... .... .... .... ....... .... ..... .............. ........... .. ........... .. ... 


.. ............ ..... .. .. .... .... .... .. .. .... ....... .. .... ... ... .... .. ........ ..... .. ............ .. ... .. ..... ...... " .. ... "" .. ...... .. "" ..... " .... .. ............................................................ .... 


~ 
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTOW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi) 
Klasy użytków wynikające z Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych 
ewidencji gruntów i 
budynków 

Grunty orne 

I 

II 

lila 

III b 

IVa 

IVb 

V 

VI 

Vlz 

Sady 

I 

II ---. 
III a ~ 

III b 

IVa 

IVb 

V 

VI 

Vlz 
U:tytki zielone 

I 

Ił 

III 

IV 

V 

l VI 

Vlz 
Grunty rolne zabudowane 

OI 

II 

III a 

III 

IIIb 

IVa 

rv 
IVb 

V 

VI 

Vlz 
Grunty pod stawami 

a) zarybione łososiem, trocią , 

~łowacicą, palią i pstrągiem 
b) zarybione innymi gatunkami ryb 

niż w poz. a 
c) grunty pod stawami 

niezarybionymi 

2~ 




Rowy 
Grunty zadrzewione i zakrzewione 

położone na UR 

I 

II 

lIla 

III 

IIIb 

IVa 

IV 

V 

VI 

VIz 

Razem 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

F. OSWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ 
SKŁADAJĄCEGO 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
18. Imię 19. Nazwisko 

20. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 21. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 

1 

22. Uwagi organu podatkowego 

23. Identyfikator przyjmującego formularz 124. Data i podpis przyjmującego formularz 

PRZEWO[M RADY 

mgr ini. ~~; Zablelalci 

3 



UZASADNIENIE 


Obowiązek określenia przez Radę Miejską w drodze uchwały, wzorów formularzy 

informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) oraz deklaracji na podatek rolny (DR-l) 

wynika z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn o zm.). 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały. 

-,~/l'<-iV-mi 
I 

liwskL7 (t 



I Załącznik Nr .......~ .............. . 


do Protokołu Nr ..~~~~ .......... . 

z dnia ..9:1 ;.1.~.-.~.? ........ 
UCHWAŁA Nr ] )JJD?91?011 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
Z DNIA 1 GRUDNIA 2011 r. 

w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 

informacji w sprawie podatku leśnego. 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie 
gminnym (Dz. U . z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 
30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U . Nr 200, poz. 1682 z późno zm.) Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§1. 

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL'l) , stanowiący załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

§ 2. 

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL'I), stanowiący załącznik Nr 2 
do uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr III/20/02 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
16 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji 
w sprawie podatku leśnego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 323, 
poz. 9863). 

§ 5. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

PrzewodniCZ?~iejSkiej 

mgr inż. W'~:-;r"'Z~bielski 



I. Identyfikator Podatkowy skladającego deklarację 

(numer PESEL lub N[P) 

;~10ccZ;~~I~r~r .. XJ.JJi.e6 / 2011 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia l grudnia 2011 r. 

DL-l DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY 

I~..~.~~.................... I 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 pażdziemika 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.). 
Skladający Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spólek nie mających osobowości prawnej 

będących wlaścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów 
stanowiących wlasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących 
współwlaścicielami 'lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi 
nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej .. 

Termin skladania: Do dnia I S stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeil mających wpływ na wysokość podatku . 

Miejsce skladania: Wójt lBurmistrz/Prezydent Miasta - wlaściwy ze względu na mieisce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 


06-200 Maków Mazowiecki, ul. Stanislawa Moniuszki 6 ........................ ..................... " ............... .. .................... .. ......... .... 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) 

" - dotyczy skladającego deklarację ni e będącego osobą fizyczną "" - dotyczy składającego deklaracjy będącego osobą fizyczną 
B. l DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj skJadającego deklarację (zaznaczyć wlaściwą kratkę) 

D I. osoba fizyczna 'd 2. osoba prawna D 3. jednostka organizacyjna D 4. spólka nie mająca osobowości prawnej 
S. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć wlaściwą kratkę) 

D l . wlaściciel D 2. współwlaściciel D 3. posiadacz samoistny 04. współposiadacz samoistny Ds. użytkownik wieczysty 

D s. wspólużytkownik wieczysty D 6. posiadacz zalewy (np. dzierżawca) D 7. wspólposiadasz zależny (np. dziert.awca) 
6. Nazwa pelna" I Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię" 

7. Nazwa skrócona' Ilmię ojca, imię matki, data urodzenia 

8. Identyfikator REGON' I Numer PESEL"" 

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 
9. Kraj 10. Województwo II. Powiat 

12. Gmina 13 . Ulica 14. Nr domulNr lokalu 

l S. Miejscowość 16. Kod pocztowy 17. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI 
18. Okoliczności (zaznaczyć wlaściwą kratkę) 

D l. deklaracja roczna D 2. korekta deklaracji rocznej 

uzasadnienie przyczyny korekty informacji (art . 81 Ordynacji podatkowej) .... .. . ...... ............................ .... ...... .... .... .. ............. 

............................ ,..... , ......... ........ .................................................. . ....................... ..... ...... ...... .. ....... .. .. .. ....... ...... .... , .... ..... .... . 


..................... ..... ... .............. . ... ...... " ............. .. ....... ... ..... ...... ...... .......... .......... .. ............ ... .... .. ... .... ... ..... ..... ... ......... .. ........ ...... 


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


~ 


I 

http:XJ.JJi.e6


D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
D.I Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

Powierzchnia w Stawka Podatek 
Wyszczególnienie hektarach podatku 

fizycznych (0,220013 

drewna x cena 
drewna) 
w zł, gr 

l 2 3 4 
I . Lasy ochronne 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych 

3. Lasy pozostałe (nie wymienione 
ww. 1 i 2) 

4. Razem (w. 1-3) 

I (w pełnych złotych) 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

I 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, :te podane przeze mnie dane są z20dne z prawdą. 

19. Imię 20. Nazwisko 

21. Data wypelnienia (dzień - miesiąc - rok) 22. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 

.. 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
23 . Uwagi organu podatkowego 

24. Identyfikator przyjmującego fonnularz 125. Data i podpis przyjmującego fonnularz 

I 

mgr inż. 



l. Identyfikator Podatkowy składającego informację 

(numer ESEL lub NLP) 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr..XI.IIIB.6 / 2011 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia I grudnia 2011 r. 

IL-l INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO 

2. Rok 

................................ 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, ze zm.). 
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, 

użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Miejsce składania: WójtIBurmistrzJPrezydent Miasta - właściwy ze względu na mieisce położenia lasu. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 
3. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 

06-200 Maków Mazowiecki, uł. Stanislawa Moniuszki 6 

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ 
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 

4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D I. właścicieł D 2. współwłaściciel D 3. posiadacz samoistny D 4. współposiadacz samoistny D 5. użytkownik wieczysty 

D 6. współużytkownik wieczysty D 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) D 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca) 
5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię 

6. Imię ojca, imię matki, data urodzenia 

7. Numer PESELlREGON 

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 

II. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu/Nr lokalu 

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta 

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI 

17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 

D I. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok D 2. korekta złożonej uprzednio informacji 

uzasadnienie przyczyny korekty informacji (art. 81 Ordynacji podatkowej) ............ ....... ......... ......... .. . . 

~ 




D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA 
0.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH 

Powierzchnia w hektarach fizycznych 
Wyszczególnienie (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do I m kw.) 

I 2 
I. Lasy ochronne 

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych 

3. Lasy pozostałe 
(nie wymienione w w. 1 i 2) 

4. Razem (w. 1-3) 

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH 
(podać powierzchnię lasu zwołnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie) 

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO 
Oświadczam, :te podane przeze mnie dane są zl!odne z prawdą. 

18. Imię I 19. Nazwisko 

20. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok) 21. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej skladającego 

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 
22. Uwagi organu podatkowego 

23 . Identyfikator przyjmującego formularz I24.Data i podpis przyjmującego formularz 

-

mgr inż. 



.. 


UZASADNIENIE 


Obowiązek określenia przez Radę Miejską w drodze uchwały, wzorów formularzy 

informacji w sprawie podatku leśnego GL-l) oraz deklaracji na podatek leśny (DL-l) 

wynika z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym 

(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późno zm.). 

W związku z powyższym przedkładam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwały . 

. r.~.-/!\<)TA 
J,~f(,Skl 



Załącznik Nr ..........$............. 
do Protokołu Nr .. ~~!!........... 
z dnia ....9.~;. ~?: : ..?:Q:~.~. 

Maków Mazowiecki, dnia 28 listopada 2011r. 

Pan Waldemar Zabielski 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Janusz Jankowski 
Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
Szanowny Panie Burmistrzu, 

Z dużym zadowoleniem odnotowaliśmy fakt udzielenia odpowiedzi na nasze pismo z dnia 

18 października 2011 roku. Trudno jest nam odnosić się do jego merytorycznej treści, gdyż nie 

czujemy się w pełni kompetentni do oceny czy zabezpieczone środki w kwocie 400.000,00 zł. 

wystarczą na wykonanie nawierzchni bitumicznej na wszystkich ulicach osiedla Grzanka. Ale ocenę 

tego pozostawiamy właściwym organom urzędu. Jednak z całą stanowczością chcemy wnioskować 

o zmianę harmonogramu prac tej inwestycji tak, aby prace rozpoczęły się wiosną 2012 roku. Za takim 

postawieniem sprawy przemawia argumentacja przytoczona w piśmie z czerwca 2011 roku, na które 

defacto nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a były tam umieszczone podpisy niemalże wszystkich 

mieszkańców osiedla. Dopiero pismo z 18 października 2011 nadało sprawie właściwy bieg co 

odebraliśmy bardzo pozytywnie. Na podstawie udzielonej przez Pana Burmistrza odpowiedzi 

przekażemy stosowną informację mieszkańcom osiedla. Wyrażamy nadZieję i przekonanie, że Władze 

Miasta dołożą wszelkich starań aby zrealizować tą inwestycję i dotrzymać słowa. 

Z poważaniem 

~J()!lrcl(J t2,C1ftiu 


