Protokoł XXXIV sesj i
Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim
zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta,
odbytej w dniu 21 maja 2009r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz.
pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
radnej Bożenny Gallera

Uczestnicy obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej
załączniki nr 1 do protokołu.

wg załączonej

listy obecności,

która stanowi

Obrady XXXIV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 8.00 otworzyła
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, radna Bożenna Gallera. Przywitała radnych, Burmistrza
Miasta, pracowników Urzędu.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, radny Ireneusz Pepłowski był nieobecny, usprawiedliwiony.
Na sesji obecnych było 14 radnych.
Wiceprzewodniczący
moc prawną.

RM stwierdziła quorum, wobec czego podejmowane uchwały i decyzje mają

Obrady XXXIV sesji trwały w czasie od godz. 8.00 do godz. 8.30.

Ad pkt 1.
Wiceprzewodniczący RM Bożeima Gallera przedstawiła porządek obrad, następnie zapytała czy są
uwagi do tego porządku.
Burmistrz Miasta, Janusz Jankowski poprosił o zdjęcie z porządku
przyjęcia protokołu XXXIII sesji Rady.

obrad pkt 2 dotyczącego

Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera propozycję Burmistrza, aby zdjąć z porządku obrad pkt
2 dotyczącego przyjęcia protokołu XXXIII sesji Rady poddała pod głosowanie:
za - 14 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów.
Pkt 2 został zdjęty z porządku obrad.

Ad pkt 3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziałanie
(e)
wykluczeniu" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.

Wiceprzewodniczący

RM, Grażyna Szwed przedstawiła treść projektu uchwały.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Chciałbym Państwu podziękować za wnikliwe podejście do mojej prośby.
a poprzedniej sesji
podjęliśmy uchwałę o zmianach w budżecie, w której przyjęliśmy 18 tys. zł na ten wniosek. W ślad
za tym wnioskiem dostaliśmy informację od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania, że potrzebna jest
ta uchwała intencyjna. Żeby wykluczyć możliwość niepowodzenia wniosku pokusiliśmy się o
zorganizowanie tego spotkania żeby mieć tą uchwałę, żeby spełniać wszystkie przesłanki. Warto w
to wejść, bo to jest 80 komputerów z internetem dla rodzin ubogich. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej będzie decydował komu to dać, ale to dopiero jak zostaną nam przyznane środki.
Prawdopodobnie zostanie to rozstrzygnięte dopiero jesienią lub w przyszłym roku wiosną. Może
budzić kontrowersje, że jest duży wkład własny, ale możemy nad tym dyskutować.
Sekretarz Miasta Anna Leśnik:
Przeczytam kluczowe najważniejsze zdania. " Celem projektu jest dostarczenie internetu i nauka
posługiwania się narzędziami systemowymi osobom zagrożonym wykluczeniem z powodu biedy
lub niepełnosprawności, co wyrówna ich szanse w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych
sposobów zdobywania kwalifikacji."
Radny Jerzy Dąbrowski:
Ile będzie kosztowało jedno stanowisko?
Sekretarz Miasta Anna Leśnik:
To nie tylko stanowisko, bo oprócz zakupu komputerów i internetu będą również szkolenia.
Radny Jarosław Wilkowski:
Tak szybko przeliczyliśmy to jest ok. 16 tys. zł na osobę. awet przy założeniu, że internet będzie
przez pięć lat opłacany, bo np. ja płacę za internet w granicach 56 zł miesięcznie. Przyjmijmy, że za
tyle osób byśmy zapłacili za internet po 50 zł miesięcznie, to rocznie by wynosiło 600 zł, za 5 lat 3
tys. zł. Komputer już dobrej jakości za 3 tys. zł kupi, to jest 6 tys. zł. My finansujemy 10 tys. zł od
jednej osoby dla firmy, która przeprowadzi szkolenie. Za milion trzysta to już można urządzić
piękną pracownię komputerową na pięćdziesiąt stanowisk i jeszcze zostanie. 10 tys. idzie nie dla
biednych dzieci tylko dla bogatych firm, które przeprowadzają szkolenia.
Radny Stanisław Romanowski:
W jakimś stopniu rację ma kolega radny Wilkowski. Natomiast, jeśli nie damy swojego wkładu
finansowego to nie uzyskamy tych pieniędzy. Mam jeszcze taką uwagę, gratuluję autorowi tego
projektu uchwały. Projekt uchwały jest napisany językiem technokratycznym
tak wysoce
abstrakcyjnym, że naprawdę konia z rzędem temu, kto po przeczytaniu tego projektu uchwały
zorientowałby się o co chodzi. Czytałem też dwa razy uzasadnienie i też w niczym temat nie został
mi przybliżony. Natomiast jak Burmistrz Jankowski powiedział jedno zdanie, że chodzi o 80
komputerów i 80 internetów, zrozumiałem wszystko.
Radny Jan Kubaszewski:
Wiem co to jest niepełnosprawność i wiem co dla takiej osoby znaczy komputer, bo to jest 80% jej
kontaktu ze światem. Porównując proporcjonalnie, że nasze 200 tys. zł w stosunku do ] ,5 miliona,
to uważam, że warto to zrobić.
Radny Jarosław Wilkowski:
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200 tys. wkładu to jest 50 komputerów na okres 2 - 3 lat bez proszenia nikogo o łaskę.
Sekretarz Miasta Ałma Leśnik:
Chciałabym wyjaśnić Panu Romanowskiernu, że treść uchwały brzmi "Rada Miejska w Makowie
Mazowieckim wyraża zgodę na realizację projektu".
atomiast później całą masę projektu,
priorytet, działanie wszystko musimy przepisać tak jak jest w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych i nie możemy ani słowa z tego zmienić. Ustęp drugi mówi o wartości
projektu brutto i wkładzie własnym, co chyba też jest dla Państwa Radnych zrozumiałe.
Radny Stanisław Romanowski:
Jest technokratyczny.
Radny Jerzy Dąbrowski:
Trzeba podkreślić, że tak naprawdę ten nasz udział jest znaczący. Tak naprawdę wyposażenie
stanowiska komputerowego jest za nasze pieniądze, natomiast ich pieniądze to jest szkolenie. Jest
możliwość i warto w to wejść, bo gdybyśmy chcieli wydatkować pieniądze sami to przypuszczam,
że nie bardzo można.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Jeśli chodzi o przeprowadzenie szkolenia to mają szanse zarobić firmy z naszego terenu, bo
oczywiście będzie przetarg.
Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed:
Chciałam uzupełnić radnego Dąbrowskiego.
Wszystkie argumenty bierzemy pod uwagę,
analizujemy, ale Burmistrz takiej kwoty z budżetu na ten cel akurat przeznaczyć nie może. Wydatki
komputerowe na pewno będzie miał, bo ustawa o pracowniach internetowych w szkołach się
zmieniła i już nie może być dwóch uczniów do jednego komputera tylko każdy uczeń musi mieć
komputer.
Radny Dariusz Tyjewski:
Szkolenia unijne są kosztowne, ale warto z nich korzystać.
Radny Stanisław Romanowski:
Głos w dyskusji Pana Dąbrowskiego i Pana Wilkowskiego były to cenne głosy. Natomiast biorąc
pod uwagę plusy i minusy to będę głosował za tym wnioskiem, bo jest to dobra inicjatywa.
Radny Jerzy Uchański:
Proponuję przegłosowanie projektu, a później dyskusję.
(Wyjaśnił, że z powodów osobistych musi opuścić obrady sesji)
Wiceprzewodniczący RM radna Bożenna Gallera projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
realizację projektu "Przeciwdziałanie (e) wykluczeniu" przez Miasto Maków Mazowiecki w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka poddała pod głosowanie:
za- 13 głosów, przeciw- l głos, wstrzymało się- O głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 14 radnych, 13 głosami "za" podjęła uchwałę
Nr XXXIV/21112009 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
"Przeciwdziałanie (e) wykluczeniu" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
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Radny Jerzy Uchański, radny Rafał Barański, radny Waldemar Zabiel ski i radny Jan Kubaszewski o
godz. 8.20 opuścili obrady sesji.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że w ramach tego projektu jest organizacja biura i mamy nadzieję,
że coś nam po tym projekcie zostanie.
Radny Jarosław Wilkowski:
Głosowałem za tym projektem, bo też mi zależy żeby dzieciaki otrzymały
zdaniem przeznaczanie 2/3 środków bogatym firmom to jest skandal.

komputery.

Moim

Radny Jerzy Szymborski:
Gdyby nie udało nam się w ten program wejść proponuję rozważyć taką możliwość by w ramach
środków własnych zorganizować podobną rzecz w takim zakresie, na jaki nas będzie stać.
Radna Elżbieta Michalska:
Dobry komputer dzisiaj kosztuje ok. 4 - 7 tys. zł, przeszkolenie jednej osoby kosztuje w granicach
ok. 3 tys. zł. Na pewno, jeśli chodzi o ten program będzie tzw. stypendium, bo tak wyglądają
wnioski unijne. Jeżeli my nie sięgniemy po te środki to niewiele zdziałamy, bo te pieniądze aż się
proszą żeby je wziąć.
Radny Jarosław Wilkowski:
ikt nie jest temu przeciwny ja tylko chciałem pokazać, jaki ułamek tych pieniędzy faktycznie
trafia do odbiorcy.
Radna Elżbieta Michalska:
Taka jest procedura i od tego nie uciekniemy. Uważam, że to Miasto coś powinno zrobić, a wkład
własny jest bardzo mały.
Radny Dariusz Tyjewski:
Prosiłbym żeby naprawdę przypilnować
selektywna ocena.

osób, które otrzymają te komputery,

żeby była jakaś

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Będzie decydował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale też sądzę, że w skład komisji może
wejść ktoś z Komisji Oświaty. Obiecuję Państwu, że na bieżąco będziecie informowani.
Radny Jarosław Wilkowski:
Żeby nie było tak, że te komputery krążą gdzieś na mieście.
Radna Elżbieta Michalska:
Tak nie może być, bo te komputery będą oznakowane. Jeżeli ktoś dostaje dotację w ramach
środków unijnych to ma prawo to oznakować np. lokal i to, co zakupił w ramach tych środków.
Dokumentacja jest przechowywana przez okres 10 lat, a oprócz tego w każdej chwili może to
zostać skontrolowane. To jest cały czas monitorowane.
Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed:
iestety takie są procedury jak np. w fundacjach, gdzie 50% zostaje w fundacji a reszta pod wielką
kontroląjest wydzielana. Jak chcemy po unijne środki sięgnąć to musimy się z tym zgodzić.
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Radny Tadeusz Szczuciński:
Kiedy przeciętny mieszkaniec otrzyma ten komputer?
Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed:
To jeszcze daleka droga.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Planowany termin zakończenia projektu 30 grudzień 2011 rok.
Radna Elżbieta Michalska:
Jak przejdzie merytoryczna strona wtedy podpisuje się umowę i działa się.
Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera:
Zamykam dyskusję na ten temat.
Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed:
Chciałam powiedzieć, że dobrze się składa, bo zbliża się święto takiego pojednania
samorządowego. Dla przypomnienia samorządy są od 1989 roku, nierniej jednak w czerwcu 2000
roku Sejm przyjął ustawę, w które się mówi, że dzień 27 maja jest dniem samorządu terytorialnego.
Taki dzień właśnie się zbliża i my również jesteśmy samorządowcami, dlatego też może Pan
Burmistrz coś powie na ten temat.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Będziemy obchodzić 20-to lecie samorządów. Sesję mamy 28 maja i myślę, że trzeba będzie ten
dzień uczcić. Możemy nieoficjalnie dziś porozmawiać jak to zrobić.

Ad pkt 4.
Wobec zrealizowania porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej
radna Bożenna Gallera o godz. 8.30 zamknęła jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
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Uchwała Nr XXXIV/21112009
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 21 maja 2009roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
"Przeciwdziałanie (e) wykluczeniu" przez Miasto Maków Mazowiecki
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) uchwala się co następuje:

§1
l. Rada Miejska

w Makowie

"Przeciwdziałanie
Programu

(e) wykluczeniu"

Operacyjnego

"Społeczeństwo

Mazowieckim

wyraża

zgodę na realizację

przez Miasto Maków Mazowiecki

Innowacyjna

Gospodarka,

Oś

informacyjne - zwiększenie innowacyjności

8.3 "Przeciwdziałanie

projektu
w ramach

Priorytetowa

gospodarki",

VIII

Działanie

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion ".

2. W3110ŚĆprojektu brutto w latach 2009-2010 wynosi l.303.814,00 zł, natomiast udział
środków własnych gminy wynosi 195.572,10 zł, co stanowi 15% wartości brutto
projektu.
3. Upoważnia

SIę Burmistrza

Miasta Maków

Mazowiecki

do złożenia

wniosku

dofinansowanie i realizację projektu, o którym mowa w § l ust. 1 uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący

D

Rady Miejskiej
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Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu "Przeciwdziałanie
( e )
wykluczeniu" przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
W dniu 17 kwietnia 2009 roku złożono wniosek na realizację projektu
"Przeciwdziałanie ( e ) wykluczeniu", przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Władza Wdrażająca Programy Europejskie, po dokonaniu wstępnej analizy
złożonego wniosku uznała, że niezbędnym jest przedstawienie
dokumentu
uwierzytelniającego oświadczenie Wnioskodawcy ( Miasta Maków Mazowiecki ) o
zapewnieniu środków zabezpieczających
wymagane współfinansowanie
projektu.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest
zasadne.

