
R A D A  M I E J S K A  
w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 

Makow Maz. 03.09.2008r 

WOR.II.O052/365/08 

Z A P R O S Z E N I E  

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXVl sesjt; 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, ktora odkdzie siq w dniu 11w d n i a  2008roku o 
godz. 14.00 w budynku Urzqdu Miejskiego z porzqdkiem obrad: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
1 .  Przedstawienie porzq&u obrad i przeglosowanie ewentualnych mian. 
2. Przyjecie protokdu z XXV sesji Rady. 
3. Informacja Burmistrza z dzialalnoSci miqdzy sesjami Rady. 
4. Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. Podjecie uchwaty zmieniajqcej uchwale w sprawie wysokosci stawek oplat za zajqcie pasa 

drogowego drog gminnych na cele nie zwiqane z budowa, przebudowq, remontem, 
utrzymaniem i ochrorq drog. 

6. Podjecie uchwaly zrnieniajwj uchwale w sprawie okreslenia dziennych stawek oplaty targowej 
7. Podjqcie uchwaly w sprawie przyjqcia zmian w Statucie Zwiqzku Ginin Zieini Makowskiej 
8. Podjqcie uchwaly w sprawie zasad udzielania ,,Stypenhow Miasta Makowa Mazowieckiego". 
9. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 

Miasta Makow Mazowiecki. 
10. Podjecie uchwaIy zmieniajqcej uchwaic w sprawie zaciz(gniecia dhrgoterminowej poiyczk~ 7 

Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
1 1. Podjqcie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta na 2008 rok. 
12. Informacja z realizacji budzetu Miasta za I pbhocze 2008 roku. 
13.Przyjqcie informacji z realizacji przygotowan placowek oSwiatowych do rozpoczqcia roku 

szkolnego 2008/2009. 
14. Informacj a z realizacj i wypoczynku letniego. 
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Kadnych. 
16.Zapytania i wolne wnioski. 
17.Zarnkniqcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej. 

PiZ E W O ~  CZ Y RADY 

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



Protokd XXVI sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 11wrzesnia 2008r. 

w budynku Urzedu Miejskiego w Makowie Maz. 


pod przewodnictwem Przewodniczqcego Rady Miejskiej, 

radnego Ireneusza Peplowskiego 


llczestnicy obrad XXVI sesji Rady Miejskiej wg zaiqczonych list obecnosci, ktore stanowiq 

zatqcznik nr 1 i 2 do protokotu. 


Obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 14.00 otworzyf 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej, radny Ireneusz Peplowski. Przywital radnych, Burmistrza Miasta 1 


jego Zastqpcc, zaproszonych gosci, przedstawicieli prasy. 


Listawowy sklad Rady 15 radnych, Radna Efzbieta Michalska byfa nieobecna, usprawiedliw~ona. 

Na sesji obecnych bylo 14 radnych. 

Przewodnicqcy RM stwierdzil quorum, wobec czego podejmowane uchwaly i decyzje majp moc 

prawnq. 

(Ibrady XXW sesji trwaly w czasie od godz. 14.00 do go&. 18.20. 


/Id pkt 1 

i'rzewodniczqcy RM, Iieneusz Peptowski odczytal porzqdek obrad i zapytal, czy sq uwagi do  tego 
porqdku. 

k' rzewodniczqcy Komisj i Oswiaty , Zdrowia, Pomocy Spolecmej, Kultury i Kultury Fizycznej, 
radny Jerzy Szymborski: 
Komisja OSwiaty (...) wnikliwie zajda sie projektem uchwaty w sprawie zasad udzielania 
.,Stypendiow Miasta Makowa Mazowieckiego". A szczegoInie zalqcznikiem do niej: zasady 
udzielania stypendiow Miasta Makowa Mazowieckiego, ktory budzi liczne kontrowersje. W 
rwiqzku z tym wnioskujemy o zdjqcie tego punktu z porzqdku obrad dzisiejszej sesji. zeby nle 
wacaC do tego tematu, wnioskujemy o: 

- okreifenie wykosci Srodkow na przyznawane stypendia (w skali roku), 
-	 wyznaczenie terminu skladania przez radnych uwag i propozycji do zalqcznika projektu 

uchwaty, pod nazwq: zasady udzielania stypendiow Miasta Makowa Mazowieckiego. 
Komisja proponuje, by te prozycje byIy skladane do biura Kady,do dnia 28.09.2008r., 

-	 projekt uchwaty skierowac do Komisji Oswiaty (...), do ponownego opracowania i byc 
moie w terminie do 30.09.08r. bysmy siq uporali z tym temetem, aby na sesji w 
paidziemiku ten punkt przywrocic do poqdku obrad. 

Itadny Jaroslaw Wilkowski: 
Pamiqtajqc wczorajsze slows Pana Prezesa Grabowca, na temat problemu z umowami Spdkl 
"JUMA". Prosilbym o wstawienie punktu: informacja na temat przygotowania do sezonu 
grzewczego 2008/2009. 



1)rzewodniczqcy RM, wniosek Pmwodnicqcego Komisji Oswiaty (...), radnego Jerzego 

Szymborskiego: 

Zdjecie z porqdh obrad punktu: Podj qcie uchwa4y w sprawe zasad udzielania ,,Stypendiow 

Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Poddal pod glosowanie: 


r,a - 14 glosow, przeciw -0 glosow, wstrzymalo sic -0 glosow. 

Wniosek zostd przyjety. 


I'rzewodniczqcy RM, wniosek radnego Jaroslawa Wilkowskiego: 

W punkcie 8 p o r e u  obrad sesji wprowadzik: Informacja Prezesa S@ki "JUMA" Adama 

Grabowca na temat przygotowania do sezonu grzewczego 2008/2009. 

Poddal pod glosowanie: 


La - 14 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymalo sie -0 glosow. 

Wniosek zostal przyjqty. 


I'rzewodniczzgy RM Ireneusz Peplowski odczytal po&k obrad po mianach: 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoki obrad. 

I .  	Przedstawienie poqdku obrad i przeglosowanie ewentualnych zmian. 
2. Przyjecie protokh z XXV sesji Rady. 
3. 	Informacja Burrnistna z dzialalnosci miqdzy sesjami Rady. 
4. Zapytania i interpelacje Radnych. 
5 .  	Podj~cie uchwa4y zmieniajwj uchwal~ w sprawie wysokosci stawek opfat za zajecie pasa 

drogowego drog grninnych na cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, remontem, utrzymaniem 
i ochronq drog. 

6. 	Podjqcie uchwa4y zrnieniajqcej uchwalc w sprawie okreslenia dziennych stawek oplaty targowej. 
7. Podjecie uchwaly w sprawie przyjqcia zmian w Statucie Zwiqzku Gmin Ziemi Makowskiej. 
8. lnformacja Prezesa Smki "JUMA"Adama Grabowca na temat przygotowania do sezonu 

grzewczego 2008/2009. 
9. Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 

Miasta Mak6w Mazowiecki. 
1 0. Podjecie uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqpqcia dhgoterminowej poiyczki z 


WojewMzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

1 1. Podjecie uchwab w sprawie dokonania zrnian w budkecie Miasta na 2008 rok. 
12. Inforrnacja z realizacji budzetu Miasta za I p6h.ocz.e 2008 roku. 
13. Przyjecie informacji z realizacji przygotowan placowek 06wiatowych do rozpoczecia roku 


szkolnego 2008/2009. 

14. Informacja z realizacji wypoczynku letniego. 
1 5. Odpowieb na zapytania i interpelacje Radnych. 
1 6. Zapytania i wolne wnioski. 
1 7. Zamknigcie obrad. XXVI sesji Rady Miejskiej . 

Przewodniczqcy RM powyzszy porzqdek obrad poddal pod glosowanie: 


t a- 14 glosow, przeciw -0 glodw, wstrzymalo siq -0 glodw. 
Ponqdek zostal przyjqty . 



Ad pkt 2. 

I'rzewodniciqcy RM poinformowal, i e  protokd z XXV sesji by1 do wglqdu w biurze Rady. Czy sq 

uwagi do tego protokh? 


Iiadny Stanidaw Romanowski: 

Zapoznalem siq z projektem protokdu 8 wrzesnia br. Stwierdzilem 36 Mqdow. Po m o ~ m  

zainteresowaniu siq projektem protokotu, protokd fragmentami zostal poprawiony. Czqsc Mgdow 

zostala poprawiona. Przed chwilq przegl&lem projekt protokdu. Niestety, w projekcie protokdu 

nadal pozostala duia ilosc Hqdow. W zwiqzku z tyrn, i e  pbiniej protokd Rady Miejskiej jest 

zamieszczany na stronie internetowej, proponuje, zeby podniesc troche poprzeczkq, ieby jakosc 

protokdow zamieszczanych tam, byja dobra. Nie sMadam wniosku w tej chwili, poniewaz Pan 

I'rzewodnicqcy i tak postagi jak bqdzie chciai. Natomiast w y r e  t a b  sugestie, oddalbym ten 

projekt protokh do poprawki. Za chwilq zagjosujq przeciwko temu projektowi protokdu. 


Przewodnic~yRM: 

Ma Pan do tego pdne prawo. Czy sqjeszcze uwagi do projektu protokh XXV sesji? 


i'rzewodniczqcy Komisji Oswiaty (...), radny Jerzy Szymborski: 

Mam pytanie, do kolegi Romanowskiego. Czy te uwagi dotyczq spraw j~zykowych, czy 

merytorycnych? 


Kadny Stanislaw Romanowski nie potrafil okreslic jakie bf& sq w omawianym protokole. 


Wi~cej uwag nie bylo. Wobec czego Przewodniczqcy RM, przyjqcie protokdu poddal pod 

giosowanie: 


ta - 12 glosow, przeciw- 1 glos, wstrzymal sic- 1 glos. 

Protokd z XXV sesji RM zostal przyjqty. 


I1rzewodnicqcy RM poprosil radnego Romanowskiego o wczeiniejszq konsultacjq, jesli dalq 

b~dziewnikliwie przeglqdal protokdy. Aby moina 'bylo wspolnie popracowac nad mianami. Aby 

na kolejne sesje by& wnoszone protokdy po prawkach. Przyznd, ze prteglqdal protokd i nie 

bidzial w nim Hqdow. 


fiadny Stanidaw Romanowski wyjaknil, ie jego wspbtpraca z osobq obshgujw Radq Miejskq nie 

uklada siq i nie wskaie Hqdow. 


I'rzewodnicqcy RM: 
Moze wystarczy poszukac innych metod wsp6lpracy. 

.Adpkt 3 

L3urmistrz Miasta, Janusz Jankowski przedstawil informacje z dzialalnoici miqdzy sesjami, ktora 
stanowi zajqcznik nr 3 do protokh. 



'Ad pkt 4. 

Uadny Stanislaw Romanowski: 

W Makowie, w ostatnich latach wycieto d m  liczbq drzew. Jest plan wyciecia nastepnych drzew. 

Jest tez sugestia wyciecia zdrowych drzew w Makowie. Panie Burmistrzu, czy Miasto Makow Maz. 

posiada plan nasadzen drzew? Jesli nie, to, czy poleci Pan swoim s u b o m  spoqdzenie takiego 

planu? 


I<adny Tadeusz Szczucinski: 

Klub radnych Rady Miejskiej w Makowie Maz.,,PLATFORMA SAMQRZ@QWA7'. 

Na stronach internetowych ,,Tygodnika Ostrdqckiego" ukazala siq informacja, ie Komisja Kady 

Miejskiej w Ostrdece przyjea sprawozdanie z dzialalnoki s@ek Miasta. W Slad za $ informacjq, 

wnioskujemy do Pana Burmistma o spowodowanie zloienia sprawozdan z dzialalnosci spblek: 

"JUMA", MPUK, TBS, do Rady Miejskiej w Makowie h w i e c k i m .  


Kadny Jerzy Szymborski: 

I'onawiam po raz trzeci, w imieniu naszego Klubu ,,PLATFORMA SAMORZqDOWA", wniosek 

zgloszony na sesji w kwietniu, ponowiony na sesji w czenvcu. Dotyczqcy p h e j  realizcji budzetu. 

Domagamy sic nadania naszemu wnioskowi przewidzianej Statutem procedury. 


Ad pkt 5. 

I'odjqcie uchwaJy zmieniajqcej uchwalq w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa 

drogowego drog gminnych na cele niezwiqzane z budow%, przebudowq, remontem, utrzymaniem i 

ochronq drog. 


i'rzewodnicqy RM wyjahil, i e  do 8 4 ust.1 pkt 2 zaproponowano dwie stawki. 

Komisja Polityki Regionalnej proponuje 0,15 zl. 

Komisja Budzetu, Finansow i Rozwoju Spolecno -Gospodarczego proponuje 0,20 zl. 


Nastepnie Przewodniczqcy RRI poddal pod glosowanie propozycjq Komisji Polityki Regionalnej 

0,15 zl. 

z.a- 11 glosow, przeciw -0 glosbw, wstrzymaly siq -3 glosy. 

Wniosek zostal przy~qty. Wobec powyzszego nie bylo glosowania nad drum propozycjq. 


N le zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprzewodniczqcy RM,Graiyna Szwed 

przedstawita tresc projektu uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie wysokosci stawek optat za 

zajqcie pasa drogowego drog grnimych na cele niezwiwne z bdowq, przebudow remontem, 

utrzymaniem i ochronq drog. Nastqpnie Przewodnicqcy RM poddal pod glosowanie: 


La- 12 glosow, przeciw- 0 glosbw, wstrzymaly siq- 2 gtosy. 

Kada Miejska w Makowie Maz. w obecnoici 14 radnych, 12 glosami ,,za"podjda uchwalq 

Nr XXVL/146/2008 z dnia 1 1 m S n i a  200Sr. zmieniajqq uchwalq w sprawie wysokohci stawek 

oplat za zajqcie pasa drogowego drog gminnych na cele niezwiqzane z budowq, przebudowq, 

remontem, utrzymaniem i ochronq drog, M r a  stanowi zakpnik nr 4 do protokdu. 


mailto:SAMQRZ@QWA7'


Ad pkt 6. 

I'odjqcie uchwaiy zmieniajqcej u c h d q  w sprawie okreslenia dziennych stawek oplaty targowej. 


Kadny Jan Kubaszewski: 

C L ~pobQ tej oplaty targowej k d n e  w miejscach wyznaczcjnych do handlu? Zebysm-y nle 

doprowadzili do takiej sytuacji jak np. bylo w naszqi stolicy. Najpienv szedl Urzqdnik Miejski. 

pobieral oflate targowq, a pbzniej szla Strai Miejska i karala mandatami za nielegalny handel. 


13urmistrz Miasta, Janusz Jankowski: 

Zgodnie z ustawq, targowiskiem jest miejsce, gdzie siq handluje. Jeieli ktos przed Urzqdem 

wystawi wiaderko z grzybami, to bqdzie go obowiqzywala opfata targowa. Druga sprawa, nie mamy 

jeszcze opracowanych zasad, gdzie mo&a handlowac, gdzie nie. Jeieli to opracujemy, to bqdnemy 

przestrzegac, gdzie m o m  handlowaC. 


I'rzewodniczqcy RM: 

(Jmawiany projet uchwaly dotyczy dziennych stawek oplaty targowej. Z calq pewnosciq bqdziemy 

pracowak nad kolejnq uchwdq. 


Kadny Tadeusz Szczucinski: 

Czy byly prowadzone rozmowy i wymieniony w uchwale z imienia i nazwiska Pan, wyrazil na to 

zgodq? 


I'rzewodnicqcy RM poprosii Pana Stanislawa Koziowskiego, wyznaczonego na inkasenta o 

udzielenie odpowiedzi. 


Pan Stanislaw Kozlowski wyjasnil, ie wyrazi1 zgodq. Nastqpnie zwrkii uwagq, ze powinny byc 

wyznaczone miejsca do handlu. 


I'rzewodnicqcy RM: 

Zgiosi sic Pan do p. Burmistmi, ktory poinformuje jakie sq Pam zadania. 


Wiceprzewodnicqcy RM, G r w n a  Szwed: 

Chciaiam zwkiC  uwagq, czy nie robimy odwrotnie. Najpienv powinnismy ustalic miejsca, a 

p6iniej zbierac opIatq. 


Kadca Prawny UM, Tomasz Wadynski: 

'Ta uchwaia w &den sposob nie oznacza przyzwolenia na handel w miejscach niedozwolonych 

'I'rzeba takie miejsca okreilik. Naleiy oddzielic prawo poboru oplaty, od kwestii legalnosci handlu, 

bo to sq dwie roine rzeczy. JeSli Paristwo sobie i y c q  to takq uchwalq, okreSlajqc% w ktorych 

rniejscach m o m  handlowak, mozna przyjqc. W takim przypadfry jeSli osoba handluje poza 

wymaczonym miejscem, popeha wykroczenie, ktQe jest Scigane w drodze postqpowania. 


i'rzewodnicqcy RM: 

Jest to uchwala zrnieniajqca uchwalq w sprawie okreilenia dziennych stawek oplaty targowej. Nie 

tna tu nic o wyznaczeniu miejsc do handlu. 


Nle zgtoszono iadnych uwag, co do projektu uchwaiy. Wiceprzewodnicqcy RM, Boienna Gallera 

p~zedstawila treSc projektu uchwaly zmieniajqcej u c h d q  w sprawie okreilenia dziennych stawek 




oplaty targowej. Nastqpnie Przewodnicqcy RM poddal pod glosowanie: 


/a- 14 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymalo siq- 0 glosow. 

1Cada Miejska w Makowie Maz. w obecnoki 14 radnych, 14 glosalni ..za" podjda uchwale 

Nr XXVI/147/2008 z dnia 11 wrzeknia 200th. zmieniajqcq uchwalq w sprawie okreslenia dziennych 

stawek oplaty targowej, ktora stanowi zalwnik nr 5 do protokh. 


Ad pkt 7 

Podjgcie uchwaiy w sprawie prqqcia zmian w Statucie Zwi@u Gmin Ziemi Makowskiej. 


Nle zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprzewodmczqcy RM, Grazyna Szwed 

przedstawila tresc projektu uch- w sprawie przyjvia zmian w Statucie Zwiqzku Gmin Zierni 

Makowskiej. Nastqpnie Przewodnicqcy RM poddal pod glosowanie: 


/a- 14 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymalo sic- 0 g4osow. 

Kada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 14 radnych, 14 glosami ,,za" podj$a uchwalq 

Nr XXVY 148/2008 z dnia 11 wrzesnia 2008r. w sprawie przyjqcia zmian w Statucie Zwiqzku Gmin 

L~emi Makowskiej, ktora stanowi zalqcznik nr 6 do protokh. 


i'rzewodniczqcy KM oglosil pmrwq, ktora trwala w czasie od go&. 14.40 do godz. 14.50. 


i'rezes Spolki "JUMA"Adam Grabowiec: 

( jd strony technicnej Sflka jest w 100% przygotowana do tego sezonu. Zgromadzone sq zapasy 
wqgla na tyle, na ile ponvalajq narn w a d i  lokalowe. Moiemy pomiekic maksymalnie 300 ton, a 
jest ok. 200 ton. Mamy dostawq w tyrn tygodniu, wiqc bcdziemy miec ok. 300 ton. Bazujqc na 
cyfrach. Wszyscy moi odbiorcy dostali powiadomienia, aneksy do  podpisania i now4 taryfq 
Podwyzka na cieplo w Makowie Maz., na sezon 2008/2009 wynosi 15,44%. Z czego to wynika? 
Wszyscy czytarny gazety, oglqdamy telewizjc, serfujemy po internecie i wiemy doskonale, co siq 
dzieje z wqglem, co siq dzieje z energiq elektrycq oraz z kosztami pracy. ~rednia  cena 1 tony 
wqgla w 2007 roku z transportem, wynosila- 363 d.Obecna, Srednia cena od stycznia do lipca tego 
roku- 403,38 zl. Roinica tego to jest 11%,ale do konca roku mamy jeszcze cztery miesiqce. Na 
dzien dzisiejszy jest irednia cena 463 zl. Zgodme z dokumentacjq technicznq kotly, ktore 
uzytkujemy, powinny byc zasilane ekogroszkiem, kt6ry na dzien dzisiejszy kosztuje p o d  500 zl 
za tonq. W konsultacji z producentem kotlow ustalilismy, ze mozemy palic groszkiem. Ekogroszek 
od groszku roini sic kalibracjq. Groszek ma kalibracje do 31,5 mm., natomiast ekogroszek ma 
kalibracjq do 25mm., a roinica w cenie jest ok. 40 - 50 A.Nie ma to przelozenia na nasq  technikq, 
gdyi rnechanin, ktorym jest podawany wqgiel, spokojnie sobie radzi z tq kalibracjq Dziqki temu 
mogq miec pewne oszczqdnosci. Niernniej jednak, wziqwszy Sredniq cenq z tamtego roku i 
przewidywanq cenc, hoq musq wkalkulowac na przyszly okres grzewczy od pazdziemika do 
\vrzeSnia przyszlego roku, przyjqlem, ze Srednia cena bqdzie na poziomie 460 zl. Moj bilans na 
Loniec roku zamknie siq minimalnym zyskiem. Nie jestem spblkq, kora  jest nastawiona, aby 
czerpac jakiei korzysci zupehie nieuzasadnione. W obawie o trudnosci z platnosciami swoich 
odbiorcow podnieslismy tylko o 15,44%.Taryfa sklada sic z szesciu roinych pozycji. WieIe z nich 
jest zupehie od nas niezaleinych, bo odprowadzamy je do syndyka masy upadlosciowej firmy 



"IPJKLUZ. Ubiegloroczna taryfa, wedlug tych stawek powinniSmy oddawak syndykowi 5.700 zl 
miesipmie (wg. tego, co otrzymujemy od odbiorcow- tj. oplata abonarnentowa i stala oplata za 
przesyl). Wynegocjowalismy w sqdzie kwotq 6.500 zl, bo syndyk chcial 40 tys. Roinica miqdzy 
6.500 zl, ktore musimy placic na bazie umowy dzieriawy sieci, a 5.700 zl., ktore pozyskiwalismy 
od odbiorc6w, to 800 zl spblka co miesiqc doplacala do tego ze swoich przychodow, ze swojego 
zysku, ktory musi miec. Z tego tytulu na dzien dzisiejszy, tylko syndykowi, doplacilihmy 17.500zl. 
Nie od nas ale@ ceny wqgla. Cena 363 zl w ubieglym roku, a 463 zl dzis, to jest 27,5% wzrost 
ceny. To jest problem, bo g o  kosztow, to jest wqgiel. Kolejna skladowa, to jest energia elektryczna. 
Od stycznia do lipca 2007 roku firma moja zuzyla 100.882 kilowaty energii, gdzie kilowat 
kosztowal30,5 grosza, a d u S  ta cena jest 35 groszy za kilowat, to jest wzrost 14,72% z tytdu same; 
energii elekt~ycnej. Mimo, i e  prowadzilismy robe innowacje, M r e  pozwolily nam zaoszczqdzic 
tego prqdu 12 -13% (bo za okres od stycznia do lipca tego roku zuzyliSmy 88 tys. kilowatow, mowi 
o staraniach spblki, o tym,i e  robimy mi, aby te ceny by@ niisze), nie jest od nas zaleine to, co  siq 
dzieje na rynku. Kolejna rzecz, placa minimalna w 2007 roku wynosila- 936 zl, to jest niezalekne 
od nas i musimy siq do tego stosowac, w 2008 roku- 1.126 zl, od 1 stycznia 2009 roku ta stawka 
bqdzie wynosic- 1.276 zl. W stosunku do 2007 roku, to jest 36,3% podwyzlu z tytulu placy 
minimalnej. Trzeba mi& Q SwiadomoSC, co siq dzieje wokd, co jest niezaleine od nas. Powtarzam: 
w~giel- 27,5%, energia lektryczna blisko 15% (od 1 stycznia zapowiedziane jest nastqpne 15% na 
kolejny rok). Z tego miejsca mowic Panstwu, ie nie wiem, czy to jest ostatnia podwyika. Jest 
bardzo duzy deficyt wqgla, mniej siq go produkuje. Polska eksportuje 12 ton wqgla, a 9 ton musi 
importowac. Problem polega na tyrn, ze eksportujemy dobrej jakosci wqgiel, a przywozimy gorszy. 
W tamtyrn roku bazowalem na jednej urnowie pisemnej, a drugiej ustnej, gdzie dorainie sobie 
zamawialem wqgiel. DziS mam trzy umowy, bo sic bojq, iejak jalus dostawca zawiedzie, to bqdq 
mial problemy z ciqglosciq dostaw ciepla. Staram siq rzetelnie podchodzic do tematu. DziS mialem 
przyjemnosc goscic w swojej firmie Przewodniczqcego Rady i radnego Szczuciriskiego, gdzie 
zostali zapoznani z dokumentacjq. Sami mogli siq przekonac, i e  to co twierdulem przez tyle 
miesiqcy, jest praw*. Jak sama nazwa mowi, jest to spblka, 50% udzialow Miasta, a druga pdowa 
naleiy do SM "Jubilatka". 
OdnoSnie podwykek. Pierwszq rzecq jakq mbiiem, to analiza kosztow. W pierwszej kolejnosci 
zapoznalem z tym B u m i s m  Miasta i Prezesa SM "Jubilatka", nie by10 uwag. Nie rozurniem 
glosbw, i e  ktos nie rozurnie podwyiek Radni mogli zadak pytanie Panu Burmistrzowi, ktory mogl 
odpowiedziec. Po dwoch tygodniach odbylo siq posiedzenie Rady Nadzorczej, w ktorej sklad 
wchodzi dwkh czlonkow ze strony Miasta i dwkh ze strony S@dzielni. Czlonkowie ze strony 
Miasta gtosowali ,,za3', ze strony S , ~ d z i e l n i  jeden glosowal ,,za", chgi ,,wstrzymal siq". Spolka 
prawa handlowego ma dwa organy nadmrcze, sq to wspblnicy i jest to Rada Nadzorcza. Odnosnie 
zapytania Pana Szczucinskiego o informacjq, przejrzystoS6. Jest cos takiego jak Zardzenie 
Burmistrza Nr 6712007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie spoqdzenia skonsolidowanego 
bilansu spblek. Bilans sfiki, rachunek zyskow i strat za okres calego roku, wprowadzenie do 
sprawozdaniawraz z infonnacjq dodatkow oraz tranzakcje spdki z podmiotami powiqzanymi. To 
wszystko jest w Miescie, z tego moina skonystac. W Slad za decyzjami Rady Nadzorczej i 
kosultacjach ze wspblnikami, wyslaliSmy do wszystkich naszych 19 odbiorcbw zawiadomienia o 
podwyikach, lqcznie z propozycjq nowej t& i aneksem do umowy. Na dzien dzisiejszy, poza 
spc3kami Miasta, mogq powiedzied, ie wszyscy odpowiedzieli. SpidcqMiasta w moim rozumieniu 
jest np.: TBS, biblioteka, Mickiewicza 33, wsp6lnoty mieszkaniowe zarzqdzane przez ZGM. Jest to 
drugi raz, luedy stojq w oblicm przekonywania. Moke ktos odniesc wraienie, ie to jest straszenie, 
to nie jest straszenie. Jezeli do 25 wrzesnia nie bqdq mia1 jasnej odpowiedzi ze strony tych, ktorzy 
nie zgadzajq siq z podwyikami, majq prawo, tylko jui  wczoraj na Komisji Budzetowej 
powiedzialem, iebyscie siq dobrze Panstwo zastanowili nad budktem, bo w dniu 31 marca o 
godz.00 Spdka wylqcza cieplq wodq, wylqcza centralne ogrzewanie i iadna sila nie jest w stanie 
mnie zrnusic do tego, zebym podal cieplo. Od paidziernika wszyscy co podpisali umowy placa, o 
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15,44% wiqcej, ci, ktorzy nie podpisali p laq na dotychczasowych zasadach. Przez ptA roku ct, 
ktorzy podpisali, bqdq placic za pozostafvch. Jeieli bqdq chcieli w k i c  np. po miesiqcu, muszq 
zwrocic rownowartoid tej roinicy plus odsetki, wtedy moiemy rozmawiac. Tak do konca mi na 
tym niezale*, ieby za kaidym razem prosib, Mag&, t h a c z y k  ludziom, i e  coS droieje To jest 
ode mnie niezaleine. Bucket jest potrtebny, bo czy siq komuS podoba, czy nie, to zgodnie z ustaw4 
o samorza,dach, to na Miescie spoczywa obowiqzek zabezpieczenia bezpieczenstwa energetycznego 
Miasta. SMki, ktore niepodpidy anekshw, w wiqkszoSci sqwyposaione w piece olejowe, ktore sq 
w tej chwili wlasnoSciq syndyka. NieruchomoSci: Kopernika 1, Mickiewicza 27B i w szpitalu. To 
Panstwo powinniicie starac sie, aby zabezpieczyC wspblnoty w cieplo, bo jak pnyjdzie prokurator, 
to najpierw spyta- co Pahswo zrobiliscie w tym kierunku, aby ustrzec ludzi od utraty zdrowia i 
zycia? Nigdy nie chcidem i nie bqde chciai bnd udzialu w takim ,,chocholim tahcu", bo to 
przypomina niepowainq dyskusjq. JeSli sq pytania, bardzo proszq. 

Kadny Tadeusz Szczucinski: 

Niespelna kilkanaicie miesiecy temu, podjqliimy decyzjq o stworzeniu podmiotu o nazwie MPUK. 

MPUK ma zapisane, ke odpowiada za cieplo w MieScie. 


lt'rzewodnicqcy RM: 

Jest zapisane, i e  odpowiada, czy moze prowadziQ 


ltadny Tadeusz Szczucinski: 

Proszq pozowlic mi dokonczyk, a pbhiej b m e m y  wyjdniac. Odbiorcy ciepla na dzien dzisiejszy 

nie mieliby tego problemu, gdyby w Makowie Maz. byly dwa podmioty, ktore swiadczylyby w tym 

zakresie uslugi. Na dzien dzisiejszy Prezes Grabowiec jest monopolistq. Ustala ceny, na co nie 

mamy wplywu, bo nie mozemy mieC wplywu. Nie wzieliimy pod uwage, zeby przez te miesiqce 

zobligowac Burmistrza i SNkq MPUK do zajwia siq tym ternatem. Do czego m i e m ?  Powraca 

temat kotlowni lokalnych, nieuniknionych. Niewszystkie wsp6lnoty wyraia, zgodq i podpisq 

aneksy do urnow. Na kim spoczywa obowiqzek zaopatnenia w energie cieplnq? Na MieScie, 

Burmistrzu. Co bedzie dalej? 


I'rezes Spcitki "J UMA" Adam Grabowiec: 

Staram siq rzetelnie swojq funkcjq wypehiak. Staram siq liczyc dokladnie. Nie mogq swoich 

odbiorcow postawic w takim obliczu, ie w stycniu (podobnie jak p. Kondracki) b& zamiatal 

w~gielw kotlowni i palil midem, bo mi zabraknie na wqgiel. Nie ma taluej moiliwoSci. Mowiq o 

rzeczach bolesnych, trudnych, ale to jest sytuacja wyzszej koniecznoki. Czy byiby to MPUK, czy 

JUMA, moglibysmy konkurowac, ale co do zasady, MPUK nie bqdzie mial wegla i energii 

elektrycznej za darmo. Czasy zwiqzane z przekonaniem, ie siq wszystko naleiy, m i n e .  Czy narn 

siq to podoba, czy nie, mamy kapitalizm i twarde regdy rynku. Nic nie jesteimy w stanie zmienic, 

lnoiemy siq tylko dostosowac. 


Kadny Tadeusz Szczucinski: 

Tak Prezes Grabowiecjak i my Swiadomi jestesmy tego, iew wspblnocie Mickiewicza 27B, kocioi 

olejowy, ta instalacja, nie ma racji bytu, bo nie nadaje sie do eksploatacji. Po co straszenie o 

zabezpieczeniu Srodkow w budiecie. 


Przewodniczqcy RM: 

Nie straszenie, a przestrzeganie. Ja wziqlem sobie do serca uwagi I'ana Grabowca. 


Prezes S w k i  "JUMA" Adam Grabowiec: 

Przepraszam. Moie moje wysqienie jest mocne, ale nie ma innej mozliwosci, to jest s@ka prawa 




handlowego. Mnie nie moiecie jako Miasto dotowac. Jakja potem uzasadnilbym zaprzepaszczenie 
tych pienigdzy . Mogg od Was dostac na podwyzszenie kapitalu zakladowego, na inwestycje itp. Ale 
nie po to, zebym obniiyl ceny. Pomylily sic systemy- komunizn z kapitalizmem. 

I'rzewodnicqcy RM: 
Postaram sic bardziej obrazowo przedstawik. Kilkanaicie osob obecnych na sali mieszka w swoich 
domach i nam rowniez o 20 - 30% wzrosnq w tym roku koszty utrzymania domow. Drozsze jest 
drewno, wegiel, olej. Zapoznalem siq z bardzo dolcladnq specyfikacjq Pana Prezesa- na co Wydaje 
pieniqdze, dlaczego c d  tyle lcosztuje i &is kolejny raz to slyszelismy. Mam przed sobq wydruk- ,,w 
nowy rok z droiyznq". Kaidy punkt zawiera minimum 15% pod\-. Wszystko co jest zwiw n e  
z naszym iyciem, funkcjonowaniem, droieje. Proponowalbym, bysmy spokojniej podeszh do 
tematu i pnyj~ l i  informacje Pana Grabowca, za bardzo wainq. Podwyiki q i aby ich nie bylo 
wiqcej w tak szybkim tempie. Jak dzis siq dowiedzialem, wcale nie jest powieduane, ze to jest 
ostatnia podwyika. 

l'rezes S w k i  "JUMA"Adam Grabowiec: 

Odnosze wraienie, ze Paristwo oczekujecie z mojej strony stanowiska, aby zroinicowak, i e  jednl 

ptciliby wiqcej, inni rnniej. Wyobraicie sobie Pahstwo takq sytuacjq- wszyscy, co mieszkajq w 

domach jednorodzinnych majq swoje niezaleine irbdla ogrzewania. Niewabe, czy to jest olej, 

wqgiel, bqdi inne irodlo. Ani burmistrz, ani M e n  radny, nie pochyli sic nad tym, aby im ddozyc. 

Dlaczego ci, ktorzy sq uzaleheni od sMki JUvL-4, majq mieC dotacjq? Czy oni sq nadludimi? A 

my jestesmy podludimi? Talc samo place podatki, jak kaidy. Nie wyobraiam sobie takiej sytuacji. 

ie jednym siq do ciepta doplaca, a drugim nie. 


Iiadny Jerzy Dqbrows ki: 

W p h i  zgadzam sic odnosnie podwyzek, bo kaidy o d c d  to na wlasnej skorze. Natomiast 

chcialbym powiedzieb o dwoch sprawach. Marny problem z podpisa~em aneksu w niektorych 

ws@lnotach mieszkaniowych. Wspblnoty mieszkaniowe q to cida kolegialne, mogq same 

decydowac, majq wbor. Majq z jednej strony ceng g i g a h l a  wytworzonq na Kopernika 12, a z 

drugiej strony kotlowniq o l e j o q  przy ul. Witosa. Wiadomo, ze irodo wytworzone na Witosa jest 

bardzo drogie, bo olej jest drogi i bgdzie coraz droiszy. Praktycznie zbyt duzego wyjscia, 

zwiqzanego z wyborem, zbyt duio nie majq, Oprocz wspblnot jest kilka blokow, gdzie 

stuprocentowym wlascicielem jest Burmistrz tj.- Mickiewicza 33, biblioteka. Czy tu zostaly 

podpisane aneksy? 


Prezes S e k i  "JUMA" Adam Grabowiec: 
M o d e m  o tym,i e  mam o to  ial do ws@lnika. 

Prezes MPUK, Jacek ~ebrowski wyjasnil, ze na Wckiewicza 33jest juz podpisana umowa. 

l'rezes S m k i  "SITMA" Adam Grabowiec: 
Na h e n  dzisiejszy pozostaly przedszkola. 


Kadny Jerzy Dqbrowski: 

Dugi punkt- co zrobik, ieby Grabowiec nie podnosil ceny? Zrobic centralnq kotlowniq. Im wiqcej 

bedzie odbiorcow, tym ta cena bqdzie nizsza. 


t'rzewodnicqcy RM: 

Tak, tylko cena wegla b q h e  zawsze rosla. Rosnq ceny energi elektrycznej, rosnie minimalna 

piaca. 
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i'rezes SMki "JUMA" Adam Grabowiec: 

'rrzeba mi& tq swiadomosc, ze zrodlo jest jedno, ma 4,10 megawata. Odbiorcbw mogq miec tylko 

do 5 megawathw. Dlatego, ze ochrona Srodowiska i przepisy w tym zakresie. To jest kotlownia w 

terenie zurbanizowanym. Druga rzecz- z czterech piecy mogq pociqgnqk maksymalnie do 5 

megawatow. Mnie obowiqmjq dodatkowo standardy ciepla, ktore musq zapewnic swim 

odbiorcom. Woda musi miec okreslone parametry na zasilaniu i na powrocie. Dopoki nie bqde mial 

zwiqkszonej mozliwoici podawczej, dotqd bq& rok w rok podwyzki. Nie bez przyczyny 

zaangaiowalem sig w praq nad projektem zagrozeh bezpieczenstwa energetycmego M~asta. Ja to 

wszystko firmujs, je&q i romawiarn z profesorem, dostarczam dane. Poza tym, ie Miasto 

udostepnilo mapy, spotykamy siq czasami tutaj. Dop6ki nie bqdq miai bilansu energetycznego 

Miasta, dop6ty nie W i e m y  wiedzieli w jakim kierunku z m i e d .  Profesor Dydczak w 

porozumieniu z innyrni profesorami, ma wypracowat cztery kierunlu strategii. Na dzien dzisiejszy 

najbardziej sensownq strategiq byloby, zeby sflka, ktora produkuje cieplo, nieprodukowala tylko 

ciepia, ale rowniez energiq elektrycznq. Dwa ir6dJ.a dochodu pozwolq uniknqk, ieby nie byc 

wrailiwym na zrniany cen nosnikow energetycznych, takich jak: wqgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. 

'1.0 jest rozrnowa na nastqpnq debatq. 


t'rzewodnicwy RM: 

Zapewniarn Pana, ze do takiej debaty dojdzie. 


Kadny Jan Kubaszewski: 

Pan Grabowiec mowi o growych podwyikach. Uwaiam, ze ma Pan jaluei zapasy wqgla w tym 

roku? Pracownicy sq chyba zadowoleni z wynagrodzenia? W tym roku chyba podwyzek jui nie 

b~dzie?Czy Pan moie dac slowo, i e  do konca roku nie bqdzie podwyzki? 


I'rezes SMki "JUMA Adam Grabowiec: 

1uz powiedzialem, do k o h  grudnia nie przewiduje zadnych zmian cen. 


Kadny Jaroslaw Wilkowski: 

Pytanie do p. Burmistrza- coW i e ,  jeili scenariusz Pana Grabowca siq sprawdzi i ktos tego aneksu 

nie podpisze? Nie mozemy sig tym martwic w lutym, marcu, tylko musimy jui to rozwaiac. Jestem 

czlonkiem spbldzielni, 27 sierpnia zaakceptowalisrny podwyiki cen ciepla. W zasobach sfidzielni 

nie mieszkajq ludzie bogatsi jak w wsp6lnotach. Na kilku posiedzeniach stardem siq ronawiac na 

temat ciepla, ale nawainiejsze by@ chodniki i ulice. 0 ile wzros#y np. koszty ogrzewania Urzqdu 

Miasta? 


l'rzewodniczqcy RM: 

Moze Pan Bunnistrz odpowie na to pytanie. 


I'rezes Spbiki "JUMA" Adam Grabowiec: 

Na koniec chce tylko powiedziet, ze Sp6lka JUMA powstala na skutek wyzszej koniecznosci. 


!3urmistrz Miasta, Janusz Jankowski: 

Mam mieszkanie 50 m2 i podwyika za d o s t q  energii cieplnej i cie@q wodq w moim mieszkaniu 

bqdzie 37 zl miesiqcznie. Wszystkim tlurnaczq, ze 37 zl x 12 m-cy to jest ok.440 zl. Wszystkim 

tlurnaczc, ie podwyika jest uzasadniona. Z tego miejsca apeluje do Pana Szczucinskiego, do Pana 

~wiqtoreckie~o,
zeby oni podpisali jako pierwsi. Aby dali przyklad pozostatym. Pan Dydczak robi 
zalozenia, a pbiniej tqdziemy romaiac co dalej. Jako burmistrz robiq wszystko, zeby sflka 
dzialala dobne i myilg, ie Panprezes nie ma do mnie uwag Problem jest przed narni co dale;? Co 



z pozostalymi odbiorcami? Bo wiadomo, ze jesli kdzie wiqcej odbiorcow, to bqdzie taniej. 

Kadny Stanislaw Romanowski: 
Panie Prezesie, do Pana mam trzy pytania- 

1) Czy zaplanowal juz Pan podwyzkq cen energii cieplnej od dnia 1 stycznia 2009 roku? 
2) Czy zostal zakupiony wqgiel w wiqkszej ilosci? Czy zostaty j u i  zrobione zapasy z myslq o 

s e z o ~ e2008/2009? Majqc na uwadze, ze w sezonie letnirn ceny wggla sq rnniejsze i nie ma 
kolejek przed kopalniami. 

3) 	Nie zrozumialem jak Pan m o d .  Co sic stanie ze wsNlnotami mieszkaniowymi, ktore nle 
podpisza, nowych, wyzszych stawek na dostawq energii cieplnej? Czy be& mogly nadal 
korzystak po starych, niiszych cenach, czy nie? Czy zrobit Pan symulacjq ekonomicznq? Bo 
podwyika jest 15%. Czy Pan przewidzial sytuacjq, w ktbrej wszystkie wspolnoty 
mieszkaniowe nie podpis- umowy na dostarczane ciepio po wyzszych cenach? 

i'rezes S w k i  "JUMA" Adam Grabowiec: 

Opowiedi nr 1- nie. 

Odpowiedi nr 2- nie ma dostatecnych zapasow takich, jakie bym chcial. Jeszcze raz powitarzam to. 

GO jui powiednalem. Bunlay, ktore mam mogq pomiescic maksymal~e 300 ton wggla. Na dzieri 

dzisiejszy mam 200 ton i 100 ton zamowionego wqgla, ktory w godzinach popdudniowych bqdne 

dowieziony. W sezonie grzewczym od 1 paidziemika do ostatniego wrzesnia, gdzie jest 7 miesiqcy 

g~zewczych i 5 miesiqcy, gdzie podajemy tylko cieplq wode, moja kotlownia potrzebuje ok. 2 tys. 

ton wegla. S w k a  "JUMA" nie posiada swoich terenow, nie posiadamy takich miejsc, gdzie 

moglibysmy skladowad wegiel. Jezeli nie mam swojego terenu, to musq  go wydzieriawiC Wqgiel 

posiada swojq wartosk i trzeba go chronic. Wqgiel trzeba przetransportowad. Jak Pan doda te 

wszystkie koszty, to te zapasy wyszlyby mi bokiem. Nie jest prawdq, ze cena wqgla w lecie malala. 

Cena wqgla w tym sezonie nie malala, tylko stale rosla. W marcu byl taki moment, gdy cena wcgla 

poszla o 5% w dd ,  ale jui w nastqpnych miesiqcach szla tylko i wylqcznie do gory i idzie dalej. 

Odpowiedi na 3 pytanie. Jestem takirn okrutnikiem, ktory mowi prawdc. Po 31 marca nie interesuje 

mnie co siq stanie ze wsp6lnotami. Okrutna ptawda, ale prawda. Jest szansa, jest wybor dzisiaj. 

Okres wypowiedzenia jest 6 miesiqcy. Przez 6 miesigcy ci, co placq stawki, bq& pokrywac koszty 

tych, co nie placq. 


Kadny Tadeusz Szczuciliski: 

Podpisanie aneksow do umow przez prezesa ~ebrowskiego i dyrektora ~wiqtoreckie~o, 
uwaimn: i e  
nie podlega iadnej dyskusj i, sq pracownikami Burmistrza. Po drugie, ja, jako przedstawiciel 
wsMlnoty mogq, a nie muszq. Dobrym obyczajem by@ spotkania z mieszkaricarni, konsultacje. 
Pytarn- jak mogq w imieniu Burmistrza zaspokoic cikawoic swoich mieszkancow? W ubieglym 
roku ostatni podpidem. 

l'rzewodniczqcy RM: 

Myslq, ze do 20 wrzesnia jest jeszcze tyle czasu, ze m o h  zorgaruzowak spotkanie i przeprowadz~c 

kosultacje. Uwaiam, ze po dzisiejszym dniu mamy pehq infonnacje dlaczego wszystko tyle 

kosztuje. 


Dyrektor ZS nr 1, Jan Kolos: 

dako dyrektor robie przetarg na dostawe wcgla w grudniu, na nastepny rok. Potem mnie nie 

~nteresuje cena. Dzisiaj jestem w takiej komfortowej sytuacji, ze zamawiaj* okreslonq ilosc wcgla 

u Pana, z ktorym mam umowq na kwotq ok. 550 zl za tone, mnie nie interesuje, ze wqgiel dzis 

kosztuje 650 zl. Marn wqgiel za stawkq na j d q  jest umowa. Zastanawiam siq, czy tak nie moinaby 

vobic w Pana przypadku? Mote siq mylq, bo siq na tym nie znam. Ale takjest w moim przypadku, 




w przypadku szkdy . 

I'rezes Spdki "JUMA Adam Grabowiec: 

W moim przypadku niekoniecnie jest taka moi l iwo~ ,  bo jest wqgiel kwalifikowany. Jest to 

wegiel bardzo drogi. Mam wqgiel zagwarantowany przez dilerow, na poziomie kompanii w~glowej. 

Nie mam moiliwoSci, ieby gromadziC wcgiel, kupik go na zapas. 


Dyrektor ZS nr 1, Jan Kolos: 

da tez nie kupuje go na zapas, bo tei nie rnam gdzie go trzymak. 


Przewodnicqcy RM: 

Zamykarn dyskusjq na ten temat. Uwaiam, ze to jest temat na debate. 


Skarbnik Miasta, Pawel Gutowski odpowiedzial na zadane uczesniej pytanie przez radnego 

Jaroslawa Wilkowskiego. WyjaSnil, ie U r a  Miasta w ubieglym roku flacil 548 zl brutto za tonq 

wqgla. Natomiast na ten rok jest pdpisana umowa na 670 zl brutto za tone wqgla. 


Przewodnicqcy RM: 

Zamykam dyskusjq na ten temat. 


Ad pkt 9. 

Podjqcie uchwaly nieniajqcej uchwale w sprawie ustalenia wymgrodzenia dla Burmistrza Miasta 

Makow Mazowiecki. 


Nie zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprzewodniczqcy RM,Boienna Gallera 

przedstawila treSc projektu uchwaly zmieniajwej uchwalq w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 

Burmistrza Miasta Makow Mazowiecki. Nas~pnie  Pnewodnicqcy R M poddal pod glosowanie: 


za- 14 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymalo sic- 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoici 14 radnych, 14 glosami ,,za"podjela uchwate 

Nr .XXW149/2008 z dnia 11 wzesnia 2008r. zmieniajqcq uchwale w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Makow Mazowiecki, ktora stanowi zalqcmik nr 7 do 

protokdu. 


Kadny Jefzy Dqbrowski: 

Po tej podwyice, jakie jest wynagrodzenie Bunnistrza ogblem? 


Hurmistrz Miasta, Janusz Jankowski wyjasnil, ie na to pytanie odpwie po przerwie. 

Przewodnicqcy RM oglosil przerwq, ktora trwda w czasie od go&. 15.50 do godz. 16.00. 

liadny Jerzy Szyrnborski o godz. 16.00 opuscil obrady sesji 

Ad pkt 10. 

Podjqcie uchwaiy zmieniajqcej uchwalq w sprawie zaciqgniqcia dhgoterminowej pozyczki z 
WojewWiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 



Skarbnik Miasta, Pawel Gutowski: 
W zwiqzku z rozstrzygniqciem przetargu na danq inwestycjq, jej koszt zmalal do 23 1.000 zl. W 
~ w i ~ uz powyzszym zmniejaszamy rowniez kwotq zaciqganej poiyczki do kwoty 150.000 zt. 

Nie zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprzewodnicwy RM,Graiyna Szwed 

przedstawila treSC projektu uchwaly mieniajqcej uchwa?~ w sprawie zaciwqcia  dtugoterminowej 

pokyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie: 


La- 13 gtosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymdo s ip  0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie ,Maz.w obecnosci 13radnych, 13 gfosami , ,a"  podjefa uchwalq 

Nr XXVI/150/2008 z dnia I1 d n i a  2008r. zmieniajqcq uchwdq w sprawie zaciqgniqcia 

dl ugoterminowej poiyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie, ktora stanowi zalqcznik N 8 do protokdu. 


Ad pkt 11. 


I'odj~ie uchwaly w sprawie dokonania n i a n  w budiecie Miasta na 2008 rok. 


Przewodnicwy RM udzielil glosu Panu Stanislawowi Kozlowskiemu. 


Mieszkaniec Makowa Maz., Stanislaw Kozlowski: 

Odnognie dziaiek. Czy pdozenie wykonczenia na ulicach: Chopina, Broniewskiego, Konopnickiej 1 


Granicznej, czy dalej ten asfalt bedzie poloiony? Czy w tyrn roku jest moiliwe Moienie chodnika 

przynajmniej na ul. Chopina i Broniewskiego. Zaplanowane bylo na rok 200812009. Nasze dzialki 

istniejq od roku 1952. Uwaiam, ze inne dzialki sq pbiniej zrobione, a na nich siq robi wiqcej. 

Nastepna sprawa, to przy moscie po lewej stronie przewracajq siq drzewa. Prosba, zeby ktos siq tym 

zainteresowa? i te drzewa usunql. 


liadny Jerzy Dqbrowski: 

Chciatbym zadak dwa pytania Panu Bunnistrzowi. Pierwsze jest na prosbg Pana radnego 

Szymborskiego w kwestii, o ktorej mowil Pan Kozlowski. Jesieniq ubieglego roku na ul. Chopina, 

Konopnickiej i Broniewskiego, zostai uloiony dywanik asfaltowy. Realizacja tej inwestycjl 

spowodowala podwyzszenie poziomu jezdni w stosunku do istniejqcych chodnikow. Mamy takq 

sytuacje, ie w przypadku nawet niewielkiego opadu deszczu, woda opadowa z tych ulic splywa na 

posesje (przytoczyl przyklad jednego z mieszkahcow). Panie Burmistrzu, kilkakrotnie ten Pan by1 u 

Pana w tej sprawie i do dzisiejszego dnia konkretnego stanowiska nie ma. Prosba Pana 

Szmborskiego o zajecie przez Pana w tej spawie konkretnego stanowiska. 

Drugi temat, t e i  siq wi@e ze zmianami do budietu i dotyczy duatu 900- gospodarka komunalna. 

Chodzi o remonty istniejqcych ulic. Pod koniec ubieglego roku apelowalem w sprawie przejscia do 

kokida z osiedla Krolow Polskich i Polna. Bylo powiedziane, ze zamykarny szkofq, bra% i nie 

ma przejicia. Natomiast istniejqcy chodnik wz&ui szkoly nr 2 i budynku Straiy Pozarnej, jest w 

htalnym stanie. By10 z Pana strony zapewnienie, ie ten temat dojrzeje jeszcze pried nadejsciem 

zimy. Chcialbym jednoznacznq odpowiedi w tych dwoch tematach, bo uzaleiniam to od 

glosowania nad projektem omawianej uchwaly. 


Kadny Waldemar Zabielski: 

Chciatbyrn zdac relacje z prac Komisji Polityki Regionalnej, ktora odbyla siq w poniedziatek. 

Wniosek Komisji- Zostaia zdjeta na rok biezqcy inwestycja budowy ciqgu pieszo-rowerowego na 

ul. Polnej, z zanaczeniem, ie inwestycja ta zostaje p d o z o n a  na pierwsze @ocze nastqpnego 




Kadny Jaroslaw Wilkowski: 

Na posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej, m o b  zbyt pochopnie powiedzidem, ie nie bqdg 

glosowal za anianami w budiecie. 

Wyjainie. Chodzilo o skosztorysowanie remontu PS nr 4, ZS nr 1 i ciqg piesmrowerowy na ul 

Polnej. Po raz ostatni glosuj~ nad zmianami w budzecie, gdve radni sp stawiani przed faktem 

dokonanym. Proszq o przewidywanie koszt6w z takim zapasem, aby wystarczyio. Nie moze byc 

tak, ze kosztorys jest na ok. 100 tys., a pbzniej brakuje na podstawowe rzeczy. 


Kadny Stanislaw Romanowski: 

Panie Przewodnicqcy, marn uwage dotyciqcq procedur. Czy Pan zrnienil procedure? Poniewaz 

przy omawianiu tak wainego projektu uchwaly jakim jest dokonywanie zmian w budzecie Miasta 

na rok 2008, nie pyta Pan o opinie Przewodnicqcych Komisji. 


Przewodnicqcy RM wyjasnii, ze zapyta4 ogolnie- ,,czy ktos z Panstwa chcialby zabrac glos?" 

Nastqpnie udzielil glosu Burmistrzowi Miasta. 


Burmistrz Miasta, Janusz Jankowsh wyjasnil, ze ma doskonale problem inwestycji na 0s. POM. 

Ulice na tym osiedlu udalo siq =obi6 za niewielkie pieniqdze. Chciawszy cos dalej zrobic, trzeba 

czekac na srodlu unijne. Burmistrz wyjaSnil rowniez, ze obiecal zrobii: krawqhik na ul. Chopina, a 

ze nie sq to wielkie srodki, to przy sprzyjajqcej pogodzie zostanie to zrobione. Jezeli nie bedzie 

Srodkow unijnych, to w przyszlym roku trzeba bedzie zdecydowac, czy ponowic wniosek o srodki 

unijne, czy skupic siq na dokumentacji. 


PrzewodniczqcyRM: 

Pozwole sobie udzielic glosu. Mieszkancy mojej ulicy sq w stanie pow wszelkie koszty 

chodnik6w i krawqinikow, byleby tylko zostaly na tej ulicy zrobione dywaniki. Podejrzewam. ze 

takich ulic na 0s. Grzanka jest wi~cej .  

Odnosnie wypowiedzi Pana radnego Romanowskiego. W momencie, kiedy prosze o zajecie glosu I 


otwieram dyskusje na temat, to jeSli ktorys z przewodnicqcych chcialby zabrak glos, jako pienvszy 

by go uzyskal. Kilka razy zauwaiylem, ze w zaklopotanie wprawilem przewodnicqcych. 


Mieszkaniec 0s. POM, Ireneusz Sobecki: 

Kaidego mieszkanca cieszy, gdy na jego terenie sq prowadzone inwestycje. Jednak na naszvm 

osiedlu priorytetem powinno byc, o czym na pewno Pan Zebrowski wie doskonale, wymiana sieci 

wodociqgowej. Tam sq stare rury, ktore ciilgle pekajq. Aby nobic inwestycjq- chodnik, asfalt, to 

najpienv trzeba wymienic sie6 wodociqgowq. 


Przewodnicqcy RM: 

Zapewniam Pana, ie to ma na mysli Pan Burmistrz i bez projektow, kosztorysow nie bedzie sie 

podejmowal wiekszych inwestycji. 


Dyrektor ZS nr 1, Jan Kolos: 

Chcialbym wyjainic temat inwestycji- remont kuchni. Od Paristwa dostalem takq informacjq, ~ t t  


mam wykonac przetarg na remont kuchni w wysokosci 102 tys. zl. Najnizsza oferta jaka byla, to 

bylo 107 tys. zl. 5 tys. postanowilem ddozyc ze swoich (z dochodow wlasnych). Projektant tak 

zaplanowal, aby ta kwota byla wykorzystana. W trakcie prac okazuje siq, ze aby ta kuchnia mogla 

funkcjonowac i abyrn dzisiaj nie Swiecil przed rodzicarni, ke nie ma kuchni, to trzeba bylo wykonac 

dodatkowe roboty. Inaczej Sanepid nie pozwolilby tam wejic. Z roinych trodel, miqdzy innymi z 




dochodow wlasnych, ta inwestycja zostala sfinansowana. 80% tego co bylo w kuchni, bylo do 

wymiany. 


Przewodniczqcy RM: 

Kto byl w szkole i widzial @ kuchnic, pozytywnie ustosunkuje siq do tej zmiany. 


Radny Jaroslaw Wilkowski: 

Rozumiem, ze przekroczenie moie byc, ale skala przekroczenia w procentach jest b a r b  duia. 


Wiceprzewodnicqcy RM, Grazyna Szwed: 

Jaki byl koszt ogolny tego. remontu? 


Dyrektor ZS nr 1, Jan Kolos: 

Dokladnie nie jestem w stanie teraz odpowiedziec, bo nie rnam wszystkich rachunkow. Pobieznie to 

jest ok. 200 tys. zl. 


Nie zgloszono hdnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprze\vodnicqcy RM,Boienna Gallera 

przedstawila treib projektu uchwdy w sprawie dokonania &an w budiecie Miasta na 2008 rok. 

Nastepnie Pnewodniczqcy RM poddat pod glosowanie: 


za- 13 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymalo siq- 0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 13 radnych, 13 glosami ,,za" podj$a uchwalq 

Nr XXVV15112008 z dnia 11 wrzeSnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 

2008 rok, ktora stanowi zalqcznik nr 9 do protokh. 


Ad pkt 12. 

Infonnacja z realizacji budietu Miasta za I W o c z e  2008 roku. 


Skarbnik Miasta Pawel Gutowski omowil inforrnacjq o przebiegu wykonania budietu Miasta 

Makowa Mazowieclciego za 1 pblrocze 2008 roku wraz z informacjq z wykonania planu 

f'inansowego samorqdowych instytucji kultury, ktora stanowi zalqcznik nr 10 do protokdu. 


Przewodnicqcy R M  oczytal Uchwalq Nr 2371012008 Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 wrzeinia 2008 roku, ktora stanowi zalqcznik nr 11 do 

protokdu. 


Nastqpnie Przewodnicqcy RM, informacj~ z realizacji budietu Miasta za I @wze 2008 roku, 

poddal pod glosowanie: 


za- 13 glosow, pmciw- 0 glosow, wstrzymalo s i p  0 glosow. 

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoki 13 radnych, 13 glosami ,,za" przyjfla infbrmacje z 

realizacji budietu Miasta za I flrocze 2008 roku. 


Ad pkt 13. 

Przyjqcie informacji z realizacj i przygotowah placdwek oiwiatowych do rozpoczqcia rok u 
szkolnego 200 812009. 



Radny Dariusz Miecznikowski: 

Komisja Oswiaty, Zdrowia, Pomocy Spdecznej, Kultury I Kultury Fizycznej, przyjeta z 

zadowoleniem informacjq z przygotowan placowek 06wiatowych do rozpoczqcia roliu szkolnego 

200812009. Jednoczesnie zlo2ylismy podnqkowania dla Pana dyrektora swietoreckiego za 

przygotowanie tych placowek. 


Radny Jerzey Dqbrowski: 

Nie ma Pani dyrektor ZS nr 2, ale moie Pan Burmistrz mi odpo~vie. Doszly mnie sluchy, ze na hall 

sportowej sq pewne usterki, wady. Czy Miasto korzysta z uprawnien, na ktore zostala zawarta 

umowa? Wiadomo, ie do dnia dzisiejszego sq usterki, kti,re nie zostaly wykonane na tyrn obiekcie. 

Przecieki dachu i 0dpIywt.1 wod opadowych. Z informacji ze Straiy wiem, ze jeden z budynkow jest 

notorycnie zalewany wodq. Czy jakies decyzje jui by& podjete przez biuro prawne Urzcdu 

Miasta? 


Bunnistrz Miasta, Janusz Jankowski: 

Dziwi mnie Pana pytanie, bo Pan doskonale wie jakie tam sq mankarnenty. By1 tam przeciekajqcy 

dach, ale jui nie przecieka, bo zostal naprawiony przez wykonawcc. Jesli dalej b d u e  przeciekat. to 

sq pewne zapisy, z Wrych skorzystamy w takiej sytuacji. 

Jesli chodzi o deszcxjwkq, to jest nasze zadanie. Rozmawialiimy z MPUK i trzeba to zrobic 

Nastqpnie Burmistrz wyjainii dwie koncepcje, jak to wykonac. 


Wiceprzewodniczqcy RM,Graiyna Szwed: 

Chcialam wejsc w temat tego przeciekajqcego dachu. Z tego co zdqzyiam zaobsenvowac, to 

problem nie jest wtedy kiedy pada deszcz, tylko problem jest jak jest mroz, spa& troche sniegu na 

dach Jak Snieg zaczyna siq topic, to coS tam siq rozszczelnia i w trzech miejscach przecieka. 

Podloga zaczyna siq falowac. Wchodzi teraz liga pilki siatkowej, jak zacznq skakac, to moie 

dobrze, ie te defekty wyjdq w trakcie gwarancji. 


Radny Jerzey Dqbrowski: 

Moie wystqic o opinie techcznq? Niech wypowiedqsiq fachowcy i zwrkic sie do wykonawcy 

o usuniqcie wady. 

Nastqpnie Przewodniczqcy RM, informacjq z realizacji p~zygotowah placowek oiwiatouych do 

rozpoczqcia roku szkolnego 200812009, poddal pod giosowanie: 


za- 12 glosow, przeciw- 0 glosbw, wstrzymalo sip 0 glosbw. 

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 12 radnych, 12 gtosami ,,zan przyjqla informacjq z 

realizacji przygotowan placowek oSwiatowych do rozpocqcia roku szkolnego 2008i2009, ktora 

stanowi zafqcznik nr 12 do protokh. 

Radny Tadeusz Szczucinski by1 nieobecny podczas glosowania. 


Ad pkt 14. 

Informacja z realizacji wypoczynku letniego. 

Radny Dariusz Miecznikowski: 
Komisja OSwiaty (...), wyraia swoje zadowolenie z faktu, k prawie wszystkie zaplanowane formy 
wypoczynku zostaly zrealizowane. Tnformacja z realizacji wvpoczynku letniego, zostata 



jednomyslnie przyjcta przez nasq  Komisjq. 

Nastqpnie Przewodniczqcy RM,z realizacji wypoczynku letniego, poddal pod glosowanie: 

za- 12 glosow, przeciw- 0 gloshw, wstrzymalo sip 0 glosbw. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 12 radnych, 12 glosami ,,zan przyjqla informacje z 

realizacji wypoczynku letniego, ktora stanowi zalqcznik N 13do protokdu. 

Radny Tadeusz Szczucinski by1 nieobecny podczas glosowania. 


Ad pkt 15. 

Odpowiedn na zapytania i interpelacje Radnych. 

Zastqpca Burmistrza, Kazimierz Bielobrzeski : 

Pan radny Romanowski stwierdzil, ie na terenie naszego Miasta wycina sic bardzo duzo drzew. 

Dzrzewa sq nie bez powodu wycinane. Na terenie prywatnych posesji decyzjq o wycince tych 

drzew podejmuje Urzqd Miejski. Natomiast w przypadku wszystkich innych terenow miejskich, 

takq decyzjq wydaje Starostwo Powiatowe. Kazde podanie w sprawie wycinki jest wnikliwie 

rozpatrywane przez administracjq miejskg czy powiatowg Nie jest to jakies beztroskle, 

nieodpowiedzialne usuwanie drzew. Kaida decyzja zobowiqzuje do nowych nasadzen. Co roku sq 

te nasadzenia robione i jest to pbiniej sprawdzane. Nie ma ustawowego wymogu, ze taki pian 

nasadzen samorzi+d musi miec jako dokument. RozwaialiSmy, czy taki dokument opracowac. 

Wniosek jest taki, ze skoro decyzje o wycince chew mbowiqzujq do nowych nasadzen, to mija siq 

z celem sporzr\hnie takiego dokumentu. Z reguly zycie dyktuje samo, gdzie te drzewa maja, byc 

nasadzone. 


Burmistrz Miasta, Janusz Jankowski: 

Wycinamy przede wszystkim stare topole. 

Bmis t rz  omowil miejsca, gdzie w najblizszym czasie planowana jest wycinka drzew. 


Zastqpca Burmistrza, Kazimierz Bielobrzeski: 

lnterpelacja radnego Szczucinskiego- dotyczqca informacji ze Spdek Miasta. Nie ma 

przeciwsk&, ieby te spbllci dawa4y sprawozdania. Takie sq opinie niektorych radcdw prawnych, 

miqdzy imymi mecenasa Wadyriskiego. W OstroIqce spblki takie sprawozdania dajq Mamy jednq 

spdkq z udzialem 50% i myilq, i e  na temat tej s@lu musi wypowiedzied siq drugi ws@lnik, czy 

sobie iyczy tego. MySlq, ze jest do rozwazenia, w jakiej formie takie sprawozdania mialyby byc. 


Przewodniczqcy RM: 

Spdka ,,JUMA" sklada w Urqdzie Miasta bilans, z ktorym moina siq zaponac. 


Zastqpca Burmistrza, Kazimierz Bielobrzeski: 

Kwestia konsultacji ze wspblnikiem, czy waraka na to  zgdq. 

Jesli chodv o wniosek Klubu Radnych RM ,,PLATFORMA SAMORZqDOWA", zgloszony przez 

radnego Szymborskiego, dotycacy pelnej realizacji budietu. Na tq interpeiacje odpowiemy na 

pismie w ciqgu 2 tygodni. 


Przewodniczqcy RM: 

Ciqgle wprowadzane sq zmiany w budiecie, bore omawiarny i jestesmy na biekqco w tym temacie. 

Wiqc nie bardzo rozumiem ta, interpelacjq. 




Radny Stanislaw Romanowsh: 

Moje zapytanie i ternat gtowny w tym zapytaniu o to, czy Miasto posiada plan nasadzen drzew? 'To 

nie jest moje widzimisig. Poprosilem o to po rozmowie z pracownikami Wydzialu Ochrony 

~rodowiska Starostwa Powiatowego w Makowie Maz., ktorzy utwierdzili rnnie w przekonaniu, l e  

Miasto Makow powinno posiadak taki plan nasadzen drzew. 


Radny Tadeusz Szczucinski: 

Obecny jest na sali Prezes Smdzielni ,,Jubilatka", Pan Lech Gadomski. Jest Pan drug~m 

wsp6lnikiem i chcialbym publicznie spytac, czy jest taka wola i c h ~ c ,  wyraienie zgody na naszq 

prosbe dotycqcq sprawozdan finansowych? 

Drugi temat. Proszp nie bagatelizowak sprawy wycinki drzew po prawej stronie wah w kierunku 

SP nr 1, od turbiny do mostka. Dyrektor szk* wniosl stosowne pismo i sig zabezpieczyl. Ze 

kvzglcdu na roinq pogodc, tam moze dojsc do nieszczqscia. Kto wtedy odpowie za nieszczcicie? 

Panie Burmistrzu, ta sprawa powinna byc pierwszoplanowa. Powinien Panjak najszybciej wystqpic 

do Starostwa o zgodq na wycink. 


Burmistrz Miasta, Janusz Jankowski wyjainil, ie tam rzeczywiscie cqsc tych drzew nalezy wyciqc. 


Zastqpca Burrnistrza, Kazimierz Bielobrzeski: 

Nie bagatelizujemy W e g o  wniosku i z nale* staranno6ciq rozpatrujemy kaidy wniosek i 

myilq, ie to samo rob1 administracja Powiatowa. Panie radny Romanowski, dla mnie pracownicy 

Starostwa nie sq wyrocznig czy taki dokwnent ma bye, czy nie. Oni twierdzq, ie byiby pewnie 

potrzebny, ale decyzja naleiy do Miasta. Zapewniam, ze nie ma takiego wyrnogu ustawowego, aby 

by1 taki plan. Wyrazijem opiniq, ze skoro decyzje wydawane przez Starostwo i Miasto, zobowiqzujq 

do nowych nasadzen drzew, taki plan nie jest niezbqdny. 


Przewodniczqcy RM: 

Panie Prezesie, czy zechcialby Pan odpowiedziek na pytanie dotyczqce Spblki, czy zyczy Pan sobie 

takie sprawozdania przedstawiak Radzie? 


Prezez SM ,,Jubilatka", Lech Gadomski wyjainil, ze na to pytanie moze odpowiedziec Zariqd 

Spbldzielni. Nastqpnie poprosit, aby takie pytanie zostalo skierowane na pismie do Zarqdu. 


Ad pkt 16. 


Zapytania i wolne wnioski. 


Przewodniczqcy RM odczytal wystqpienie pokontrolne, nadeslane z Regonalnej lzby 

Obrachunkowej w Warszawie, ktore stanowi zalqcznik nr 14 do protokdu. 


Radny Jaroslaw Wilkowski: 

Czy firma, kt6ra wycina drzewa, jest zobligowana jakimS terrninem do  nasadzenia nowych drzew? 

Druga sprawa. Zyjemy w XXI wieku, a mieszkancy Spddzielni m u s q  zamykad irnietniki na klucz. 

Jadqc do Karniewa, przy drodze, w lasku sq zwaly Smieci. Na pocqtku roku zglaszalem wniosek o 

przygotowanie siq grniny do podatku Smieciowego, ktory zostal niestety wycofany, bo podobno 

trwaly prace w Sejmie nad ustawq regulujqcq tq kwestiq, kwestiq referendum. Zwracam siq do 

Panow Burmistrz6w o zajqcie siq tym problemem, bo niedhgo te smieci nas zalejq. 




Radny Jerzy Dqbrowski poprosil o kilka slow komentarza odnosnie sprawozdania z 810. 


Skarbnik Miasta, Pawd Gutowski: 

Na podsumowaniu, przewodnicqcy kontrolujqcych powiedzial, ze kontrola wypadla dobrze. Mamy 

13 wnioskow pokontrolnych. Zaden z tych wnioskow nie oparl sic na dyscyplinie finansow 

publicmych, na iadnym upomieniu. Sq drobne niedociqgniqcia, nawet nie z naszej strony 

zawinione rzeczy. Zaczcla sic dyskusja na temat niezgodnosci sald na koniec roku z poczqtkiem 

roku, moie to groinie brzmi. Ale dotyczy to  tego, ze  nasz program w 2006 roku przy zamkniqciu 

bilansu i otwarciu bilansu na rok 2007, w momencie otwarcia nie przewidywal minusowych kwot 

Odnoinie kontroli w p o d l w c h  jednostkach, jestesmy zobowiqzani ustawq o finansach 

publicznych do skontrolowania 5 % wydatkow w tych jednostkach, a nie bylo to robione. Byc moze 

wynikalo to ze zwolnien Pani Skarbnik. Trudno mi cokolwiek w tej sprawie powiedziec. Odnosnie 

zamowien publicznych, w ogloszeniu nie bylo zawartej informacji o wadium. Natomiast ta 

informacja byla zawarta w specyfikacji i tu byla pewna niezgodnosc. JeSli chodzi o podatki, to 

pracownik, ktory zajmuje sic wystawianiem upomien w tamtym czasie by1 pbl roku na zwolnieniu. 

W tym roku odnosnie II1 i 1V kwartah wystawiono tytuly wykonawcze. Nie wystawiono natomiast 

za 1i 11kwartal. Upomienia byly wystawiane na bie&+co, natomiast nie bylo tytulow, dlatego, ze 

pracownik od marca do w r z e s ~ a  by1 na zwolnieniu 


Radny Jan Kubaszewski : 

W ostatnim czasie w prasie , szczegol~e w ,,Tygodniku Ostrdqckim", ukazujq sic artykuiy na 

temat: ,,miodziez nie chciana, Pan Wojtaszek s ~ w d z o n y ' ~ .  
Pisrs sic, ze tej mlodziezy nie chce 
Miasto, nie chce Sfldzielnia. Czytam to z zaciekawieniem, bo kiedys bylem kim$ w rodzaju Pana 
Wojtaszka. W tych opisach jest duio emocji, a malo rzeczy konkretnych. Byia luedys na Komisjt 
dluga debata, w ktorej bra1 rowniei udzial Pan Wojtaszek, na temat tej mlodzieiy i zatrudnienia 
Pana Wojtaszka. W artykulach pis% ze chcq zakladac kluby, stowarzyszenia. Kiedy zadalem 
pytanie Panu Wojtaszkowi- czy oni wiedq czego chcq? Czy majq jakis regulamin? Odpowiedi 
Pana Wojtaszka byla krotka, jasna- ta dodziez nie chce iadnego regulaminu, oni chcq dzialak tak, 
jak oni chcq. Powiebalem, ie nawet anarchia ma swoje prawa. Pan Wojtaszek twierdzi, ze robi 
piqkne rzeczy i jak mu nie darny pracy, to on nie &due mogl pomoc. Nie chcq nikogo krzywdzic, 
ale kiedy ja dzialalem w pewnych stowarzyszeniach w Warszawie inie modem sobie dac rady tam, 
to przenioslem sic do Ostrd~ki.  Ale jesli zona mi powiedziala, ze potrzebne sq pieniqdze, to ja to 
zostawilem i pracujq. Osoba, ktora zostawia pracq, zostawia wszystko, to ta osoba przede 
wszystkim potrzebuje pomocy, bo takie postawienie sprawy jest niodpowiedzialne. Jest Pani 
dyrektor MDK, jest Prezes Spbldzielni, Pan Burmistrz. Mam pytame- czy bezposrednio ktos zwraca 
sic o pomoc? W jednym z artykdow pisdo, ze zbierajq monety, znaczki itp., to ja rnyslc, ze takie 
rzeczy mom sig dzid w Domu Kulhuy. Po co oczerniad Radg, Miasto? Trzeba samemu wiedzieC 
czego sic chce. Czcsto mi sic zarzuca, ze w swoich wypowiedvach uiywam slowa ,3a7', robie to w 
peini swiadomie, bo to ja odpowiadam za to, co mowiq. Jako Komisja Oswiatowa obiecujq wszel kq 
pomoc, ale ta mlodziei musi wiedzec czego chce. 

Komendant Powiatowy Pahswowej Straiy Poiarnej, Tadeusz Ciak wyjaSnii, be na rqce 
Przewodnicqcego RM i Burmistrza Miasta zioiyi pismo w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla KPPSP w Makowie Mu.(zalqcnik nr 15 do  protokh). Zobowiqzal siq rowniei, ie jesli 
otrzyma te pomoc, to nie bedzie sic wiecej zwracal do Miasta o Srodki finansowe. 

Kadny Dariusz Miecznikowski: 
Chcialbym wrocic do tematu jaki wczeSniej poruszyl radny Jerzy Szyrnborski- zasady udnelania 
stypendiow. Nie otrzymalismy odpowiedzi: 1) okreslenie wykosci srodkow na przyznawane 
stypendia (w skali roku), 2) wyznaczenie terminu sWadania przez radnych uwag i propozycji do 



zalqcznika projektu uchwaly, pod nazwq: zasady udzielania stypendiow Miasta Makowa 

Mazowieckiego. Komisja proponuje, by te prozycje byly skladane do biura Rady, do dnia 

28.09.2008r., 3) czy Rada zgodzi siq i powierq zajecie sic tq sprawq pnez Komisjq Oiwiatowq? 


Przewodnicqcy RM: 

MySlg, i e  Rada powierzy to Komisji z najwiqkszq przyjemnoiciq 

Nastqpnie Przewodniczqcy RM omowil pisma jakie wpiynqly do Rady fzalqczniki nr 16, 17, 18, 19, 

20,21 i 22 do protokdu). 


Dyrektor ZS nr 1,Jan Kolos wyjainil, ke jest to rok 90-lecia ZS nr 1 oraz 50 lat budynku, w ktorym 

mlodziei aktualnie siq uczy. Bardzo serdecznie podziqkowal wszystkim Radnym i na rqce 

Przewodnicwcego R M  przekazal statuetkq ,SRZYJACIEL SZKOLY". Nastepnie bardzo 

serdecznie podziqkowal Panu radnemu Tadeuszowi Szcmcihskiemu, wyjainiajqc, ie byl on bardzo 

pomocny dla szkoly. Panu radnemu Tadeuszowi Szczucinskiemu rowniei wrcczyl statuetke 

,,PRZYJACIEL SZKOLY". Podziqkowal rowniei wykonawcy Panu Grzankowskiemu. 


Kadny Tadeusz Szcmcinski serdecznie podzickowal Panu Dyrektorowi. WyjaSnil, i e  powodem 

pomocy z jego strony by1 fakt, i e  c h h l  do tej szkoly, ukonczyl tq szkolq, a z dyrektorem lqczy go 

dlugoletnia przyjairi. 


Radny Jerzy Dqbrowski: 

Chcialbym na chwile wrhic do spraw ciepla. Pan Grabowiec zaznaczyl problem istniejqcych 

kotlowni olejowych. Z tego co uozumia~em, kotlownie przy ul. Kopemika 1 i Mickiewicza 27, 

nalea do Syndyka. Natomiast kotlownia przy ul. Witosa jest wlasnosciq Mmsta i po cqsci szpitala 

Panie Burmistrzu, czy ten stan prawny zostal jui  w jakih sposob sfinalizowany? Slyszlem, ze ZOZ 

chcial te urqdzenia przekazac na majqtek Miasta. Pytam, bo wiadomo na kim spoczywa 

zabezpieczenie energetyczne. W przypadku jakrejkolwiek awarii cieplowniczej, tamta czqsc Miasta 

bedzie pozbawiona dostawy ciepla. Czy nie nalekaloby sprawdziC stanu prawnego tej kotlowni? 

Czy te unqdzenia w przypadku takiej awarii, pracownicy JUMY sq w stanie odpalic w ciqgu 24 

godzin? Czy ten majqtek zostal pozostawiony sobie? Czy to jest pod jak@ kontrolq? 


Wiceprzewodnicqcy RM, Graiyna Szwed: 

Docierajq do domow naszych pisma dotycqce azbestu Sq jednak na terenie Miasta np. run; 

azbestowe, co z tym azbestem? Wiadomo, i e  do 2012 roku powinno to zostak uporqdkowane. 


Radny Tadeusz Szczucinski: 

Dopowiem do wypowiedzi minego Dqbrowskiego. W takiej sarnt'j sytuacji znajduje sic wspblnota 

Mickiewicza 27B. Obiekt jest wspblnoty, majqtek w Srodku- kotly i urqdzenia, sq Syndyka. Z tego 

co wiem, to te ur-nia !q nieprzydatne z uwagi na zuiycie. Nie ma iadnej moiliwosci, gdyby 

byla awaria, ieby ten kociol uruchomic. 


Zastqpca Burmistm, Kazimierz Bialobrzeski: 

Zacnq od wniosku Pana Wilkowskiego- sprawa wycinki drzew. Kazda decyzja wydawana przez 

Miasto, jak i przez Powiat, okreila termin wyciecia tego drzewa, jak i termin nasadzenia tego 

drzewa. Decyzja jest wydawana wla6cicielowi danej nieruchomosci, posesji. Firma, ktora dokonuje 

wycinki do niczego nie jest zobowiqzana, wykonuje tylko zadanie. Natomiast do nasadzenia drzew 

zobowiqzane jest Miasto bqdi wlaiciciel prywatnej posesji. Wydajqcy decyzjq jest zobowiqzany 

sprawdzic jej wykonanie w terminie w niej okreSlonym. KaZxia decyzja ma inny termin na wycinkq 

i nasadzenie. Decyzja nie zobowiqzuje wlasciciela do nasadzenia w tych samych miejscach, mo2e 

to zrobiC w innym miejscu na swoim terenie. 




Sprawa smieci nurtuje nas od dawna. Panie Radny, inicjatywa uchwalodawcza, ktorq Panstwo 
macie, jezeli Rada m a ,  ze naleiy siq zajq6 tym tematem i wprowadzic pod obrady sprawq 
referendum, czy w innej formie rozwizgania, to drop jest otwarta. W niektorych samonqdach 
przeprowadzono referenda odnosnie podatku Smieciowego. Mamy wzory takich uchwal i wszelk~e 
materialy w tym temacie, nietrudno tez je znalezc na stronach internetowych. Jako U w d  jestesmy 
przygotowani. Jezeli bqdzie wola i decyzja Rady Miejskiej odnosnie referendum smieciowego, to 
wszystkie materialy mstanq przez nas przygotowane. 
Sprawa ciepla. Ciqgle slyszymy, i e  ustawodawca, ustawa o samorzqdzie zobowiqzuje Miasto To 
jest zapis, a Burmistrz i Rada Miejska wywiqzali sic z tego, bo samorzqd jest zobowicpmy do 
zapewnienia dostawy energii, bezpieczenstwa w Mieicie, opieki zdrowotnej. To nie znaczy, ze 
Burmistrz ma bezpohednio dostarc& cieplo do odbiorcy, tylko ma tworzyk warunki. Przy pomocy 
SM ,,JubilatkaW zosta!a utworzona w tym celu S w k a  JJMA", ktora wytwarza potrzebne cieplo. 
Jednak ani Burmistrz, ani Prezes nie ma wplywu na wzrost cen. 
Syndyk w kilku budynkach ma swoje urzqdzenia, bore od ok. 3 lat stojq nieuiywane. Urqdzen~a 
te, jesli zostala spuszczona z nich woda, ulagajq szybkiej korozji Czy one sq jeszcze przydatne, to 
nikt nie jest w stanie na ten temat siq wypowiedzlec. Niektorzy fachowcy siq wypowiadaj% ze po 4 
- 5 latach moina to wywiezc na ziom, jesli to stoi bez wocty. By!y romowy, aby Syndyk usunql te 
wqdzenia, bo one zajmujq pornieszczenia wsp6lnot. Syndyk powiehal, ke moze to usunqC, bo za 
cenq ziomu najdzie kogoi, kto t o  wywiezie. 
Na Witosa jest troche inna sytuacja, tam wlaicicielern jest szpital Podobno kilka lat temu dyrektor 
Szpitala proponowai Miastu przekazanie tego nieodplatnie. Nie wiem co stat0 na pneszkodzie, ze 
Miasto tego nie przejflo. Do nas nikt siq nie zwraca! z propozycjq przekazania tych urqdzen 
Natomiast wspjlnota za poSrednictwem adrninistratora, zwrhila siq o usuni~cie tych wqdzen. 
Stanqlo na tym,i e  naleiaioby rozwakyk, jeieli Miasto byIoby zainteresowane, czy bezposredn~o 
s@ka ,,JUMA",w-ykupem tych wqdzen, to po niewielkiej cenie m o m  to kupic. 

Radny Jerzy Dqbrowski: 
Ta kotlownia stanowi f ine  zabezpieczenie energetyczne tarntej czqsci Miasta. Jezeli tak, to trzeba 
podjq6 rozmowy z dyrektorem ZOZ i stara6 siq o przejqcie tego majqtku. Przy realizowaniu tej 
inwestycji, o ile dobrze pamiqtam, to by1 1994 rok, by! 115 udzial Miasta, 415 Szpital. Szpital nie 
mogl tego przekaz.6 wczesniej jak po piqciu latach uzytkowania. Uwaiam, ze nic nie stoi na 
przeszkoctzle, aby to zostalo przekazane M majqtek Nasta. Miasto powinno to przejqk po to, aby 
spblka ,,JUMA"mogla administrowac tym w przypadku awarii, albo i ~ e g o  zagrozenia. Jesli nie 
mamy wiedzy, to moze naledoby popropsit prezesa s w k i  ,JUMA" o sprawdzenie przydatnosci 
tej kotiowni. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjasnii, ie w nastepnyrn tygodniu jest umowiony z 
deyrektorem ZOZ i bedzie rozmawiaI miedzy innymi w tej sprawie. 

Adpkt 11. 

Wobec zrealizowania po@u obrad XXVI sesji Rady Miejskiej Przewodniczqcy RM, radny 
lreneusz Peplowski o godz. 18.20 zamknqj jej posiedzenie. 
Na tym obrady iprotokdowanie zkonczono. 

~ewPBntczqcy Rady Miej skiej 

Ins 
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Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo 

W okresie od 30 czerwca br. zajmowalem sie biezqcymi sprawami Miasta i Urzedu 
Miejskiego. 

1.Wydalem 3 1 Zarzqdzen finansowych oraz z zakresu gospodarki nieruchomosciami 
w sprawach dotyczqcych m.in.: 

- opracowania ukladu wykonawczego budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 
2008 rok, 

- ogloszenia wykazu nieruchomosci stanowiqcej mienie komunalne przeznaczone do 
sprzedazy w drodze przetargu, 

- dokonania zmian w budzecie Miasta na 2008 rok, 
-	 wprowadzenia Regulaminu udzielania zamowien publicznych w Urzedzie Miejskim w 

Makowie Mazowieckim, 
-	 powolania stalej Komisji Przetargowej w Urzedzie Miejskim w Makowie 


Mazowieckim, 

-	 umorzenia wierzytelnoSci pienieznych, 
-	 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budzetu miasta za I polrocze 


2008r. 

- powolania Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego, 
- wprowadzenia do uzytku ,,Planu Reagowania Kryzysowego Miasta Makowa 


Mazowieckiego" 

- powolania Komisji do spraw przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

2.Bralem udzial w pracach komitetu organizacyjnego obchodow ~ w i e t a  Wojska 
Polskiego. 

3.Nadzorowalem remonty w placowkach ~Swiatowych. 

4.Wizytowalem wypoczynek letni dzieci i mlodziezy na obozie harcerskim w osrodku 
,,Hartek" w gminie Ostaszewo. 

5.Wraz z przedstawicielarni miasta bralem udzial w Dozynkach powiatowych w 
Sypniewie w dniach od 23 -24 sierpnia. 

6.W dniach od 	11 czenvca do 5 sierpnia w Urzedzie Miejskim miala miejsce kontrola 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczqca kompleksowej gospodarki finansowej 
Miasta Makowa Mazowieckiego za 2007r. 

7.W dniach od 	1 lipca do 12 sierpnia w Urzedzie Miejskim w Makowie Mazowieckim 
kontrolq przeprowadzila Najwyzsza Izba Kontroli, kt6rej przedmiotem kontroli byla 
realizacja projekt6w Elektronicznej Platformy Uslug Administracji Publicznej (ePUAP) 
oraz Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej (STAP) jako elementow 
budowy spoleczehstwa informacyjnego i rozszerzenia zbioru zadari publicznych 
udostepnionych droga elektronicznq. 



Kontroli Poddano: 
-	 stronq internetowq Biuletynu Informacji Publicznej Urzqdu Miejskiego w Makowie 

Mazowieckim, 
-	 stronq podmiotowq 
-	 Elektronicznq Skrzynkq Podawczq, 
-	 wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ,,Rozwoj elektronicznych uslug 

publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I", 
-	 wyposazenie urzqdu w sprzqt informatyczny, 
-	 wydatki na realizacjq projektow teleinformatycznych i szkolenia, 
-	 elektroniczny obieg dokumentow. 

8.0glosilem 6 przetargow dotyczqcych: 
- przebudowy ul. Armii Krajowej, 
- remontu ul. Kopernika, 
- termomodernizacji budynku Urzqdu Miejskiego - I1 Etap, 
- uslug kompleksowego ubezpieczenia Miasta Makowa Mazowieckiego, 
- rozbiorki starego budynku i budowy nowego budynku socjalnego przy ul. Mickiewicza 
27 -Etap I 

- dostawy wqgla kamiennego dla Urzqdu Miejskiego w Makowie Mazowieckim. 

9.Nadzorowalem przygotowanie materialow do dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. 

nlgr Jar1 sz Jarlk wskiI "  



w sprawie wysokosci stawek oplat za zajqcie pasa drogo\vego drog grninnych na celr 
niezwiqzane z budow% przebudowq, remontem, utrzymaniem i ochron~drog. 

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 5 ustawy z'dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnym(D2.U. z 2601r. Nr 142, poz. 159I z @in. zm.j oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 2 1 
marca 1985 r. o drogach publicznych U.t. Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z @in. zm.) uchwala 
siq, co nastqpujqce: 

Okredla siq stawki opfat za z a j ~ i e  pasa drogowego drog grnimych dotycqce: 

1) prowadzenia robot w pasie drogowym, 

2) umieszczenia w pasie drogowym ur@zen infrastruktury technicznej niezwiqzanych 


z potrzebami zazqdzania drogami 1ub potrzebarni ruchu drogowego, 
3) urnieszczenia w pasie drogowym obiektow budowlanych nienviqanych z potrzebami 

zarza,dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektow handlowych, 
uslugowych oraz reklam, 

4) zajecie pasa drogowego na prawach wylqcznoSci w celach innych niZ. wymienione 
w pkt 1-3. 

1. Za zajecie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dr6g gminnych, o ktorych mowa w 6 1 
pkt 1 i 4 ustala s i ~  nast~pujqce stawki oplat za kaidy dzien zaj~cia: 

1) przy zajqciu jezdni do 20% szeroko4ci - 1 ,OO z$ 
2) my zajqciu jezdni powyiej 20Y0do 550% szerokosci - 4,OO zl 
3) pny zajqciu jezdni pwyzej 50% do calkowitego zajqcia jezdni - 8,OO z$ 

2. Stawki okreSlone w 0 2 ust. 1 stosuje siq t ake  do poboczy, chodnik6w, placow, zatok 
postojowych i autobusowych, sciezek rowerowych i ciqgc5w pieszych. 

3. Dla element6w pasa drogowego nie wymienionych w ust.1 i 2 ustala sic stawkq oplat za 
kazdy dzien mjqcia pasa drogowego w wysokosci - 1,OO zl 

4. Za zajqcie 1 m2 drogi o nawierzchni gruntowej - 2,OO z4 
5. Zajwie pasa cirogowego przez okres krotszy niz 24 godziny jest traktowane jak zajecie pasa 

drogowego przez 1 dzieli 

1.Za zajqcie pasa drogowego, o ktorym mowa w 5 1pkt 2 ustala siq rocznie stawki oplat za 
1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zaictego przez nut poziomy 
umieszczonego wzqdzenia: 

1) w pasie drogowym - 40,OO zl. 
2) na drogowym obiekcie iniynierslum - 180,OO zl 

2. Roczne stawki optat w wysokoici okreilonej w ust. 1 obejmujq pefny rok kalend 
umieszczenia updzenia w pasie drogowym. $""" 



3. Za niepelny rok kalendarzowy oplata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni 
umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym lub drogowym obiekcie inzynieryjnym. 

1. Za kazdy dzien zajqcia pasa drogowego, o kt6rym mowa w 5 1 pkt 3 ustala siq nastqpujqce 
stawki oplat za 1 m2 powierzchni: 

I) pasa drogowego zajqtego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub uslugowego -
0,so zl 

2) pasa drogowego zajqtego przez rzut poziomy schodow do budynku, pochylni i 
podjazd6w dla os6b niepelnosprawnych - . . . . ... . . .0.,.I5.z1 

3) pasa drogowego zajqtego przez rzut poziomy innych obiektow - 0,50 zi 
4) pasa drogowego zajqtego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) - 0,50 z# 

2. Za kazdy dzien umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala siq stawkq opiaty w 
wysokoSci: 

I) za 1 m2powierzchni reklamy - 1,50 zl 
2) za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej na obiekcie, w kt6rym prowadzona jest 
dzialalnoSC gospodarcza, zawierajqcej wylqcznie informacje o wykonywanej dziaialnosci, 

godzinach otwarcia i nazwisku wlaSciciela, ktorej powierzchnia nie przekracza 

lm2 - 0,50 zl. 


3. Nie pobiera siq oplaty za zajqcie pasa drogowego przez wiaty przystank6w autobusowych 
i zjazdy do nieruchomoSci. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta 

Traci moc uchwala Rady Miejskiej NR XXIX/169/2005 z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie 
wysokoSci stawek oplat za zajqcie pasa drogowego drog gminnych na cele niezwiqzane z 
budowa, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochronq dr6g. 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 
Wojewbdztwa Mazowieckiego. 

~rzewo&iczqc Rady Miej skiej 
I <J' 

Ireneusz qPlowski 



UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o 


drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pozn. 


zm.) organ stanowiqcy jednostki samorzqdu terytorialnego, w 


drodze uchwaly, ustala dla drog, ktorych jest zarzqdcq, wysokoic 


stawek oplaty za zajqcie 1 m2 pasa drogowego. 


W zwiqzku z powyzszym podjqcie stosownej uchwaly jest zasadne. 




U C H W A tA NRXXVf/..247/.2.9~0..... 
Rady Miejskiej wMakowie Mazowieckim 

z dnia IIwrz&nia 20081.. 

zmieniajqca uchwate w sprawie okreiIenia dziennych stawek oplaty 
targowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzqdzie gminnym ( tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z p02n. zm.)i 
art.19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach 
lokalnych ( t.j. Dz.U.z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z poin. zm.) uchwala s i ~  , co 
rrastqpuje: 

W uchwale Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
13 kwietnia 2007r. w sprawie okrehlenia dziennych stawek opfaty targowej 
/ Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 125 poz. 326 11 
tj 2 atrzymuje brznienie: 

,,$2. 1. Zarzqdza sie pobor oplaty targowej przez inkasenta 
Pana Kozko~~skiego ul. Chopina 1%&stawa z a m ~ ~ e g o  
06-200 Makow Maz. za wynagrodzeniem w wysokoki : 
1) 50% zainkasowanych kwot do 1.000 A. 
2) 500,OO zl. plus 20% zainkasowanych kwot przekraczajqcych 1.000 zi. 

z zastrzezeniem ust. 2. 
2. Zarzqdza siq pobor opiaty targowej w drodze inkasa przez Sp&dzielnig 

Zaopatrzenia i Zbytu ,,SCH"w Makowie Mazowieckim w obqbie 
targowiska przy ul. Ciechmwskiej oraz ul. Ciechanowskiej 
za wynagrodzeniem w wysokoSci 15% pobranych kwot." 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w 
Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego. 

A 

Ireneus Peplowski -p\ 




UZASADNIENIE 


W zwiqzku z licznymi przypadkami handlu ulicznego na terenie 
innym niz targowisko istnieje potrzeba zatrudnienia inkasenta , 
celem pobierania oplaty targowej . 
Majqc powyzsze na uwadze podjecie uchwaly w przeclmiotowej 
sprawie jest zasadne. 



UCHWALA Nr XXVII. .I4.812008. 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 3.1. .wxz.eSni.a. 2008r. 

w sprawie przyjqcia zmian w Statucie Zwiqzku Gmin Ziemi Makowskiej 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) uchwala siq , co 
nastqpuj e: 

W uchwale Nr XXIIl116196 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
29 sierpnia 1996 roku w sprawie przyjqcia statutu Zwiqzku Gmin Zielni 
Makowskiej(z poin. zm.) zalqcznik otrzymuje brzmienie okreilone w 
zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Zalqcznik do uch ,sly 
Nr BBVU.3h.fiOB Radj 
Miejskiej w Mahowi Maz. 
z dnia 4 a . 0 ~ . ~ 0 f r .  

S T A T U T  
Zwiqzku Gmin Ziemi Makowskiej 

Zwiqzek Gmin o nazwie ,,Zwiqzek Gmin Ziemi Makowskiej ,, tworza, 
gminy -miasta : 
1) Makow Mazowiecki 
2) Rozan 
3) Czerwonka 
4) Mlynarze 
5) Ploniawy -Bramura 
6) Krasnosielc 
7) Karniewo 
8) Sypniewo 
9) Szelkow 
1 0)Rzewnie. 

§ 2. 

Podstawq utworzenia Zwiqzku Gmin Ziemi Makowskiej zwanego dalej 
,,ZwiqzkiemV sq uchwaly rad gmin o jakich mowa w $ 1 o utworzeniu Zwiqzku 
iprzyjgciu jego statutu. 

Zwiqzek dziala na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzqdzie 
gminnym /t.j. Dz..U z 200 1 r. Nr 142, poz. 159 1 z pbin. zm./ oraz niniejszego 
statutu. 

§ 4. 

1.Zwiqzek wykonuje okreilone w statucie zadania w imieniu wlasnym i na 

wlasnq odpowiedzialnoid. 

2.Zwiqzek posiada osobowoSd prawnq. 


1.Siedzibq Zwiqzku jest miasto Makow Mazowiecki. 

2.Zwiqzek utworzony jest na czas nieokreilony. 




1 .Zwiqzek realizuje zdania publiczne o charakterze gminnym i 
rniqdzygminnym, a w szczegolnoici: 
11 opracowuje i realizuje programy zagospodarowania terenow o walorach 
przyrodniczo- krajobrazowych i turystycznych, 
21 opracowuje oferty d.la inwestycji turystycznych, krajowych i zagranicznych 
dotyczqce mozliwoici i warunkow uprawiania turystyki , rekreacji i 
wypoczynku oraz ich promocjq, 
31 opracowuje foldery i wydawnictwa przedstawiajqce walory przyrodnicze i 
turystyczne gmin wchodzqcych w sklad zwiqzku, 
41 nawiqzuje wspolpracq i wyrnianq doiwiadczen z innymi zwiqzkami o 
podobnych zadaniach. 

§ 7. 

Realizacja zadan wymienionych w 5 6 odbywa siq w szczegolnoSci poprzez : 

lludzial w kosztach opracowan ,realizacji programow i inwestycji, 

2ltworzenie spolek, zakladow i jednostek organizacyjnych do realizacji zadan 

oraz przystqpowanie do nich, 

3lprowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie zadan o charakterze 

uzytecznoici publicznej , 

41zlecanie zadan do wykonywania innym podmiotom i organizacjom. 


1.Majatek Zwiqzku stanowiq na etapie rozpoczqcia dzialalnoici Zwiqzku 

udzialy wniesione w formie pieniqznej przez czlonkow w wysokoici ustalonej 

uchwalq Zgromadzenia Zwiqzku. 

2.Czlonkowie Zwiqzku wnoszq udzialy , o ktorych rnowa w ust.1 w terrninie 

dwoch rniesiqcy od daty zarejestrowania Zwiqzku. 

3.Na pokrycie utrzymania i biezqcej dzialalnoici czlonkowie Zwiqzku wnoszq 

oplaty rniesiqczne w wysokoici okreilonej uchwalq Zgromadzenia na dany rok 

budzetowy w terminach okreilonych w uchwale. 

3a. W przvpadku nie podjecia przez Zgromadzenie Zwigzku uchwab w 

sprawie wysokoSci miesiecznych oplat wnoszonvch przez czlonkbw Zwigzku nu 

danv rok budietowv do 31 marca bieigcego roku, obowigzuje dotvchczasowa 

uch wala Zgromadzenia. 


I 

4.Srodki finansowe Zwiqzku pochodzq ponadto z : 

1)dzialalnoici gospodarczej Zwiqzku po jej uruchomieniu, 

2)dochodow uzyskanych z udzialu Zwiqzku w spolkach i innych 

przedsiqwziqciach gospodarczych, 

3)ewentualnych dotacji organow sarnorzqdowych, fundacji i innych organizacji, 




4)skladek czlonkowskich i udzialow gmin - czlonkow Zwiqzku, 

5)zapisow i darowizn. 


Czlonkom Zwiqzku przysluguje prawo: 

lludzialu w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli, w tym czynne i 

bierne prawo wyborcze do organow Zwiqzku, 

2lpodejmowania . inicjatyw uchwalodawczych i zglaszania wnioskow w 

sprawach Zwiqzku, 

3lkorzystania z obiektow, urzqdzen i uslug Zwiqzku wedlug nastepujq zasad: 


almajqtek Zwiqzku wraz z calq infrastruktura, wybudowanymi obiektailli i 

urzqdzeniami sluzyC ma zaspokajaniu potrzeb mieszkancow gmin- czlonkow 

Zwiqzku, w szczegolnym zadaniem Zwiqzku jest dbanie o trwaloid i sprawnosc 

swojego majqtku, podnoszenie poziomu technicznego urzqdzen i obiektow oraz 

prowadzenie dzialalnoici w granicach uzasadnionych kosztow i nakladow, 


blkazda z gmin - czlonkow Zwiqzku ma zapewnionq obsluge potrzeb jej 

mieszkancow na zasadach rownych z prawami innych gmin z tytulu 

czlonkostwa w Zwiqzku i kazda z tych gmin jest uprawniona do korzystania z 

obiektow i urzqdzen Zwiqzku, 


clkorzystanie z obiektow i urzqdzen Zwiqzku nie moze naruszaC praw osob 

trzecich, 


dljezeli korzystanie z obiektow i urzqdzen Zwiqzku uzaleznione jest od 

ponoszenia kosztow lub pokrycia nakladow na ich remonty, rozbudowq, a 

obiekty sluzq wiecej niz jednej gminie, korzystanie z nich uzaleznione jest od 

stopnia pokrycia kosztow i nakladow poniesionych przez te gminq- czlonka 

Zwiqzku, ktora korzysta z tych obiektow lub urzqdzen, 


elstopien partycypacji w kosztach i nakladach jest proporcjonalny do stopnia 

korzystania przez danq gmine z obiektu lub urzqdzenia Zwiqzku, przy czym 

wielkoici te okreilajq organy zainteresowanych gmin, a przypadki sporne 

rozstrzyga Zgromadzenie Zwiqzku. 


Czlonkowie Zwiqzku zobowiqzani sq do : 
1Iprzestrzegania postanowieli statutu, regulaminow i uchwal Zwiqzku, 

2lwniesienia w okreilonym terminie udzialow, 

3lterrninowego wnoszenia oplat na utrzymanie i biezqcq dzialalnoid Zwiqzku. 


r 




1.Przyjqcia nowego czlonka do Zwiqzku dokonuje Zgromadzenie Zwiqzku na 

wniosek zainteresowanej gminy w drodze uchwaly. 

2.Kandydat na czlonka Zwiqzku winien : 

llpoinformowak Wojewodq i Zgromadzenie Zwiqzku o zamiarze przystagienia 

do Zwiqzku, 

2/podjqd uchwalq w sprawie przystagienia do Zwiqzku, 

3lpodjqk uchwalq w sprawie przyjqcia Statutu Zwiqzku, 

4lwnieid udzialy w wysokoici okreglonej przez Zgromadzenie Zwiqzku. 


Czlonkostwo w Zwiqzku ustaje w przypadku: 

llwystqpienia czlorka ze Zwiqzku, 

2/wykluczenia czlonka ze Zwiqzku, 

3lzniesienia gminy, 

4llikwidacji Zwiqzku. 


1.Zmiana granic gminy nie powoduje ustania czlonkostwa w Zwiqzku, przy 

czym gmina jest zobowiqzana do powiadomienia o zmianie jej granic. 

2.Gmina moze wystqpik do Zgromadzenia Zwiqzku o zmianq wysokoici oplat 

na rzecz Zwiqzku, jezeli zmiana ta wplynqla na zmniejszenie Swiadczen 

Zwiqzku na rzecz gminy. 

3.Uchwalq w sprawie, o ktorej mowa w ust. 2 podejmuje Zgromadzenie 

Zwiqzku. 


1 .Czlonek Zwiqzku powinien zglosik zamiar wystqpienia ze Zwiqzku najpoiniej 

na 3 miesiqce przed dniem wystqpienia. 

2.Uchwalq w sprawie, o ktorej mowa w ust. 1 podejmuje Zgromadzenie 

Zwiqzku w trybie okreilonym w art. 71 ustawy o samorzqdzie gminnym. 


1 .Zwiqzek moze wykluczyk czlonka w drodze uchwaly Zgromadzenia tylko w 

przypadku: 

1)udowodnionego dzialania na szkodq Zwiqzku, 

2)nie wywiqzywania siq z zobowiqzan wobec Zwiqzku, 




3)nie stosowania siq do przepisow obowiqzujqcych w Zwiqzku, a zwlaszcza 
postanowien statutu. 
2.Zgromadzenie Zwiqzku jest zobowiqzane do powiadomienia gminy o 
zamiarze wykluczenia jej ze Zwiqzku najpoiniej na 3 miesiqce przed dniem 
wykluczenia. 

Organami Zwiqzku sq: 

1. Zgromadzenie Zwiqzku, ktore jest organem stanowiqcym i kontrolnym 
Zwiqzku, zwane dalej ,,Zgromadzeniem". 

2.Zarzqd Zwiqzku, ktory jest organem wykonawczym Zwiqzku, zwany dalej 
,,ZarzqdemV. 

1 .Kazdy Czlonek Zwiqzku posiada w Zgromadzeniu po dwa glosy. 
2.W sklad Zgromadzenia wchodzq Burmistrzowie i Woj towie gmin. 

3.Na wniosek wojta (burmistrza, prezydenta miasta) Rada Gminy moze 

powierzyd reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastqpcy wojta albo 

radnemu. 

4.Dodatkowych przedstawicieli wyznacza rada gminy. 

5.Rada gminy moze w kazdej chwili odwolad swojego przedstawiciela w 

Zgromadzeniu i wybrad innego. 

6.0soba bqdqca przedstawicielem jednego z czlonkow Zwiqzku nie moze byd 

rownoczeinie przedstawicielem innego czlonka. 


1 .Kadencj a Zgromadzenia jest rowna kadencj i rad gmin. 

2.Po uplywie kadencji Zgromadzenie pelni swe funkcje do czasu wylonienia 

nowego skladu przez now0 wybrane rady gmin. 


Do wlaiciwoici Zgromadzenia nalezy : 

lluchwalanie statutu i regulaminow Zwiqzku, 

21wybor i odwolanie Zarzqdu, stanowienie o kierunkach jego dzialalnoici oraz 

przyjmowanie sprawozdan z jego dzialalnoici , 

f i  




3luchwalanie budzetu Zwiqzku , rozpatrywanie sprawozdania z wykonania 

budzetu oraz podejmowanie uchwaly w sprawie udzielenia lub nie udzielenia 

absolutorium Zarzqdowi z tego tytulu, 

41 podejmowanie uchwal w sprawach : 

alokreilenia wysokoici udzialow pienieznych wnoszonych przez czlonkow 

Zwiqzku, 

blokreilenia oplat miesiecznych wnoszonych przez czlonkow Zwiqzku na 

pokrycie biezqcej dzialalnosci i terminow ich ,platnoici, 

clprzyjqd nowych gmin na czlonkow Zwiqzku, 

dlzmian w wysokoici oplat na rzecz Zwiqzku w przypadku okreslonym w 5 13 

ust. 2, 

elwykluczenia czlonka ze Zwiqzku, 

flinnych iwiadczen czlonkow Zwiqzku na rzecz Zwiqzku, 

glw sprawach majqtkowych Zwiqzku przekraczajqcych zakres zwyklego 

Zarzqdu w tym : 

-zaciqganie dlugoterminowych pozyczek i kredytow, 

-ustalanie maksymalnej wysokoici pozyczek i kredytow krotkoterminowych 

zaciqganych przez Zarzqd w roku budzetowym, 

-zobowiqzan w zakresie podejmowania inwestycji i remontow o wartosci 

przekraczaj qcej granice ustalonq przez Zgromadzenie, 

-tworzenie i przystepowanie do Spolek i Spoldzielni oraz rozwiqzywanie i 

wystepowanie z nich, 

-tworzenia , likwidacji i reorganizacji zakladow i innych jednostek 

organizacyj nych Zwiqzku, 

-0kreilania sumy, do ktorych Zarzqd moze samodzielnie zaciqgad zobowiqzania, 

-przyjecia zadan z zakresu administracj i rzqdowej . 

Slpowolywania komisji rewizyjnej i w miare potrzeb komisji dorainych do 

okreilonych zadan ustalajqc przedmiot ich dzialania oraz sklad osobowy 

6luchwalanie planu finansowego Zwiqzku. 


1 .Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczqcego Zgromadzenia i 

jego Zastepcow na pierwszym posiedzeniu po zarejestrowaniu sie Zwiqzku, 

bezwzgledng wiekszoicig glosd w w obecnoici co najrnnie j polo wv usta wo wego 
skladu Zgrornadzenia, w plosowaniu tajnvrn, 
2.Przewodniczqcy Zgromadzenia : 

llzwoh~je posiedzenia Zgromadzenia i im przewodniczy oraz organizuje prace 

Zgromadzenia, 

2lpodpisuje uchwaly Zgromadzenia i protokoly z posiedzen, 

31w razie nieobecnoici Przewodniczqcego czynnoici, o ktorych mowa w ust. 2, 

wykonuje zastepca Przewodniczqcego. 




1.Posiedzenia Zgromadzenia zwolywane sa, w miare potrzeb jednak nie rzadziej 

niz jeden raz na kwartal. 

2.Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwoluje i przewodniczy obradom 

najstarszy wiekiem przedstawiciel w Zgromadzeniu. 

3/Na wniosek Zarzqdu lub co najmniej !h liczby czlonkow Zgromadzenia, 

Przewodniczqcy Zgromadzenia zwoluje posiedzenie Zgromadzenia wyznaczajqc 

date jego odbycia najpozniej w terrninie 7 dni od dnia zlozenia wniosku. 

4 . 0  zwolaniu posiedzenia czlonkowie Zgromadzenia powinni by6 
powiadomieni pisemnie co najmniej na 5 dni przed terrninem obrad, 
jednoczeinie wraz z zawiadomieniem powinni otrzymak porzqdek obrad oraz 
niezbqdne materialy. 

1.Posiedzenia Zgromadzenia sq protokolowane. Protokol powinien by6 przyjqty 
przez Zgromadzenie na nastqpnym posiedzeniu. 
2.W razie zgloszenia uwag lub poprawek przez czlonka lub poszczegolnych 
czlonkow do protokolu Zgromadzenie zgloszone poprawki przyjmuje lub 
odrzuca w glosowaniu jawnym. 
3 .0brady Zgromadzenia sq j awne. 

1.Uchwaly Zgromadzenia podejmowane sq bezwzglqdnq wiqkszoScia, glosow 

statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 

2.Inicjatywa uchwalodawcza przysluguje Zarzqdowi i czlonkom Zwiqzku w 

liczbie co najmniej 4. 


Zarzqd Zwiqzku liczy piqciu czlonkow w tym: 

-Przewodnicza,cy, 

-dwaj Zastqpcy, 

-sekretarz, 

-czlonek. 


1.Zgromadzenie wybiera Przewodniczqcego Zarzqdu Zwiqku, nie pozniej niz 
na drugim posiedzeniu Zgromadzenia po zarejestrowaniu siq Zwiqz 
uplywie kadencj i. fMh lUbi 

1 i:
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2.Przewodniczqcy Zarzqdu i jego Zastqpcy mogq by6 wybrani spoza czlonkow 

Zgromadzenia. 

3 .Liczba czlonkow Zarzqdu Zwiqzku wybranych spoza czlonkow Zgromadzenia 

nie moze przekroczyd 113 skladu Zarzqdu Zwiqzku. 

4.Wybor pozostalych czlonkow Zarzqdu winien nastagic nie pozniej niz na 

najblizszym posiedzeniu Zgromadzenia po wyborze Przewodniczqcego Zarzqdu. 


1.Zastqpcow Przewodniczqcego, Sekretarza i Czlonka Zarzqdu wybiera 

Zgromadzenie na wniosek Przewodniczqcego Zarzqdu. 

2.Wybor Zastqpcow Przewodniczqcego, Sekretarza oraz Czlonka Zarzqdu 
nastqpuje bezwzglqdnq wiqkszoSciq glosow statutowej liczby czlonkow. 

1 .Uchwala Zgromadzenia w sprawie nie udzielenia Zarzqdowi absolutorium jest 
rownoznaczna ze zlozeniem wniosku o odwolanie Zarzqdu, chyba, ze po 
zakonczeniu roku budzetowego Zarzqd zostal odwolany z innej przyczyny. 
2.Zgromadzenie rozpoznaje sprawq odwolania Zarzqdu z przyczyny okreilonej 
w ust. 1 na posiedzeniu zwolanym nie wczesniej niz po uplywie 14 dni od 
podjqcia uchwaly w sprawie nie udzielenia Zarzqdowi absolutorium. Po 
zapoznaniu siq z opiniami Komisji Rewizyjnej oraz RIO oraz uchwala, 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uchwaly 
Zgromadzenia o nie udzielenie absolutorium i po wysluchaniu wyjasnien 
Zarzqdu Zwiqzku, Zgromadzenie moze odwolad Zarzqd bezwzglqdnq 
wiqkszosciq glosow statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 
3.Zgromadzenie moze odwolad Zarzqd z wyjqtkiem Przewodniczqcego z innej 
przyczyny niz nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek % statutowej 
liczby czlonkow Zgromadzenia. Wniosek wymaga formy pisemnej i 
uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisjq Rewizyjnq. 
4.Przepisy ust. 2 stosuje siq odpowiednio. 
5 .Zgromadzenie moze odwolad Przewodniczqcego Zarzqdu bezwzglqdnq 
wiqkszoiciq glosow statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia na zasadach i w 
trybie okreslonym w ust. 3 Odwolanie to jest rownoznaczne z odwolaniem 
pozostalych czlonkow Zarzqdu. 
6.Zgromadzenie moze na uzasadniony wniosek Przewodniczqcego Zarzqdu 
odwolad poszczegolnych czlonkow Zarzqdu bezwzglqdnq wiqkszosciq glosow 
statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 



l.W razie odwolania Zarzqdu Zwiqzku Zgromadzenie wybiera w ciqgu 1 

miesiqca od daty odwolania nowy Zarzqd. 

2.Do czasu wyboru nowego Zarzqdu wykonywanie obowiqzkow Zgromadzenie 

moze powierzyi dotychczasowemu Zarzqdowi. 

3.W przypadku zalozenia rezygnacj i przez czlonka Zarzqdu nie bqdqcego j ego 

Przewodniczqcym, Przewodniczqcy Zarzqdu obowiqzany jest najpoiniej w 

ciqgu 1 miesiqca od dnia przyjqcia rezygnacji lub odwolania przedstawic 

Zgromadzeniu nowq kandydaturq na czlonka Zarzqdu. 

4.W przypadku zlozenia pisemnej rezygnacj i przez Przewodniczqcego Zarzqdu 

Zwiqzku, Zgromadzenie na najblizszym posiedzeniu podejmuje uchwalq o 

przyjqciu rezygnacji i w ciqgu 1 miesiqca na wniosek Przewodniczqcego 

Zgromadzenia powoluje nowego Przewodniczqcego. 


1.Do zakresu dzialania Zarzqdu Zwiqzku nalezq wszystkie sprawy Zwiqzku nie 

zastrzezone ustawq o samorzqdzie gminnym i statutem Zgromadzenia. 

2.Do zakresu dzialania Zarzqdu Zwiqzku w szczegolnoici nalezy : 

1Iprzygotowywanie projektow uchwal Zgromadzenia, 

2lokreilanie sposobu wykonywania uchwal Zgromadzenia, 

3lsporzqdzanie projektu budzetu Zwiqzku wraz z informacjq o stanie majqtku 

Zwiqzku, 

4lzarzqdzanie majqtkiem Zwiqzku, 

Slwykonywanie budzetu Zwiqzku i gospodarowanie finansami Zwiqzku w 

granicach okreilonych przez Zgromadzenie, 

6lskladanie Zgromadzeniu sprawozdan z dzialalnoici i stanu majqtkowego 

Zwiqzku. 


1 .Do wlaiciwoici Przewodniczqcego Zarzqdu nalezy: 

llorganizowanie pracy Zarzqdu i prowadzenie obrad Zarzqdu oraz zwolywanie 

jego posiedzen, 

2/uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia, 

3lprowadzenie korespondencji, 

4lpodejmowanie czynnoici nalezqcych do wlaiciwoici Zarzqdu w sprawach nie 

cierpiqcych zwloki a nastqpnie przedstawienie ich Zarzqdowi do zatwierdzenia 

na naj blizszym posiedzeniu Zarzqdu, 
2.W razie nieobecnoici Przewodniczqcego Zarzqdu Zwiqzku czynnosci 
wykonuje jego Zastqpca. 

/ 
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3.2 kazdego posiedzenia Zarzqdu sporzqdzany jest protokol, ktory podpisuje 

Przewodniczqcy Zarzqdu po jego przyjqciu przez pozostalych czlonkow 

Zarzqdu. 

4.W posiedzeniach Zgromadzenia i Zarzqdu uczestniczy Glowny Ksiqgowy 

Zwiqzku bez prawa glosowania. 

5.Posiedzenie Zarzqdu jest wazne jezeli uczestniczy w nim co najmniej 314 

czlonkow Zarzqdu w tym Przewodniczqcy lub jego Zastqpca. 

6.Uchwaly Zarzqdu podpisuje Przewodniczqcy Zarzqdu lub jepo Zastepca. 


1.Oiwiadczenie woli w imieniu Zarzqdu w zakresie zarzqdu mieniem Zarzqdu 
skladajq dwaj czlonkowie Zarzqdu 1 lub jeden czlonek Zarzqdu i osoba 
upowazniona przez Zarzqd -pelnomocnikl. 
2.Zarzqd moze udzieliC Przewodniczqcemu Zarzqdu upowaznienia do skladania 
jednoosobowo oiwiadczen woli zwiqzanych z prowadzeniem biezqcej 
dzialalnoici Zwiqzku. 
3.Jezeli czynnoiC prawna moze spowodowaC powstanie zobowiqzan 
pieniqznych do jej skutecznoici potrzebna jest kontrasygnata Glownego 
Ksiqgowego Zwiqzku, lub osoby przez niego upowaznionej. 
4.Glowny Ksiqgowy, kt6ry odmowil kontrasygnaty dokona jej jednak na 
pisemne polecenie Przewodniczqcego Zarzqdu lub jego Zastqpcy, 
powiadamiajqc jednak o tym fakcie Zgromadzenie Zwiqzku oraz Regionalnq 
Izbq Obrachunkowq. 

Po uplywie kadencji Zgromadzenia, ktora rowna jest kadencji rad gmin, Zarzqd 

Zwiqzku dziala do czasu wyboru nowego Zarzqdu. 


1.Zgromadzenie Zwiqzku kontroluje dzialalnoiC Zarzqdu poprzez Komisjq 

Rewizyjnq. 

2.Komisja Rewizyjna sklada siq z trzech czlonkow wybranych spoirod 

czlonkow Zgromadzenia. ,... 




3.W sklad Komisji Rewizyjnej nie mogq wehodzit Przewodniczqcy 
Zgromadzenia i jego Zastqpca, Przewodniczqcy oraz Czlonkowie Zarzqdu 
Zwiqzku. 
4.Komisja w realizacji swoich zadan moze korzystaC z pomocy bieglych 
rzeczoznawcow, ekspertow. 

1.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu Zwiqzku i wystqpuje z 

wnioskiem do Zgromadzenia Zwiqzku w sprawie udzielenia lub nieudzielania 

absolutorium Zarzqdowi Zwiqzku. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 

zaopiniowaniu przez Regionalnq Izbq Obrachunkowa, 

2.Do przedmiotowego zakresu dzialania Komisji Rewizyjnej nalezq sprawy 

kontroli dzialalnoici Zarzqdu Zwiqzku a w szczegolnoici : 

llprowadzenie dzialalnoici kontrolnej w sprawach zwiqzanych z kompleksowa, 

realizacjq uchwal Zgromadzenia Zwiqzku. 

2lprowadzenie dzialalnoici kontrolnej na postawie kryteriow legalnoici, 

celowoici, rzetelnoici i gospodarnoici uchwal Zarzqdu w zakresie 

wykonywania budzetu Zwiqzku przez Zarzqd. 

3kontrola Zarzqdu w zakresie gospodarowania inajqtkiem Zwiqzku oraz 

stosowania systemu zamowien publicznych z uwzglqdnieniem kryteriow 

okreilonych w pkt 2. 

3.Wyniki swoich dzialan Komisja przedstawia Zgromadzeniu w formie 

sprawozdania, ktore powinno m.in. zawierak: 

llopis wynikow kontroli ze wskazaniem zrodel przyczyn ujawnionych 

nieprawidlowoici, 

2lwnioski zmierzajqce do usuniqcia stwierdzonych nieprawidlowoici. 

4.Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez 

Zgromadzenie Zwiqzku. 


1.Majatek Zwiqzku jest wyodrqbniony od majqtku czlonkow i jest odrqbnie 

zarzqdzany. 

2.Majqtek Zwiqzku stanowiq wniesione wklady i wplacane skladki. 

3.KsiqgowoiC Zwiqzku jest prowadzona odrqbnie od ksiqgowoici 

poszczegolnych czlonkow Zwiqzku. 

4.Do gospodarki finansowej Zwiqzku stosuje siq odpowiednio przepisy o 

gospodarce finansowej gmin. 




Dochody z majqtku Zwiqzku mogq by6 uzyte wylqcznie na prowadzenie 
dzialalnosci statutowej i utrzymanie Zwiqzku. 0 przeznaczeniu nadwyzki 
dochodow nad wydatkami decyduje Zgromadzenie Zwiqzku. 

Dochodami Zwiqzku sq : 

1 Iwklady i skladki czlonkowskie, 

2/darowizny, zapisy, spadki, dotacje, 

3ldochody uzyskane z prowadzonej dzialalnoici o charakterze uzytecznosci 

publicznej, 

4linne wymienione w 5 8 Statutu. 


1.Jezeli dochody Zwiqzku oraz Swiadczenia ponoszone przez czlonkow l ie  

pokrywajq wydatkow, niedobor straty Zwiqzku rozklada siq procentowo do 

wysokoici wniesionego majqtkul Swiadczed przez poszczegolnych czlonkow 

do ogolnej sumy wszystkich udzialow i Swiadczen Zwiqzku. 

2.Zasada ta obowiqzuje przy rozliczeniach majqtkowym przy przystepowaniu i 

wystepowaniu ze Zwiqzku poszczegolnych czlonkow. 


1 .Zarzqd Zwiqzku sporzqdza projekt budzetu Zwiqzku i wraz z informacjq o 

stanie majqtku Zwiqzku i przedklada Zgromadzeniu Zwiqzku najpoiniej do 15 

listopada roku poprzedzajqcego rok budzetowy i przesyla go do wiadomosci 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej . 

2.Budzet jest uchwalany do kohca roku poprzedzajqcego rok budzetowy. 

3.Budzet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

4.Do czasu uchwalenia budzetu przez Zgromadzenie, nie poiniej jednak niz do 

3 1 marca roku budzetowego, podstawq gospodarki budzetowej jest projekt 

budzetu przedlozony Zgromadzeniu Zwiqzku. 

5.W przypadku nie uchwalenia budzetu w terminie tj. do dnia 3 1 marca roku 
budzetowego, RIO ustala budzet Zwiqzku najpozniej do konca kwietnia roku 
budzetowego. Do dnia ustalenia budzetu przez RIO podstawq gospodarki 
budzetowej jest projekt budzetu. 



1.Glowny Ksiqgowy Zwiqzku obowiqzany jest do prowadzenia ksiqgowosci 

Zwiqzku w oparciu o zasady dotyczqce prowadzenia ksiqgowoici w gminach. 

2.Zarzqd sklada Zgromadzeniu sprawozdanie z dzialalnoici wykonania budzetu 

wraz z inforrnacjq o stanie majqtku Zwiqzku. 

3.Za prawidlowq gospodarkq finansowq Zwiqzku odpowiada Zarzqd Zwiqzku. 

4.Gospodarka finansowa Zwiqzku jest jawna: 


Szczegolowe zasady korzystania z urzqdzen i zakladow Zwiqzku okresla 

regulamin uchwalony przez Zgromadzenie. 


Za zobowiqzania wobec osob trzecich Zwiqzek odpowiada calym majqtkiem a 

byli czlonkowie odpowiadajq za zobowiqzania Zwiqzku powstale do chwili ich 

wystqpienia ze Zwiqzku, proporcjonalnie do wniesionego majqtku. 


1.Rozwiqzanie Zwiqzku nastqpuje na podstawie uchwaly Zgromadzenia 

bezwzglqdnq wiqkszoiciq glosow statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 

2 . 0  zamiarze rozwiqzania Zwiqzku Zgromadzenie powiadamia na trzy miesiqce 
wczeiniej Wojewodq i Regionalnq Izbq Obrachunkowq. 

W przypadku rozwiqzania Zwiqzku, jego majqtek po zaspokojeniu roszczen i 
zobowiqzan przechodzi na rzecz czlonkow Zwiqzku proporcjonalnie do 
wysokoici wniesionego majqtku. Pierwszenstwo do przejqcia urzqdzen Zwiqzku 
i zakladow sluzy gminom na obszarze, ktorych sq one zlokalizowane. 

Likwidatora Zwiqzku powoluje Zgromadzenie. 

Do obowiqzkow likwidatora nalezy przeprowadzenie szczegolowej kontroli 

dokumentacj i Zwiqzku i opracowanie planu jego likwidacj i. 

r /  



Plan likwidacji Zwiqzku zatwierdza Zgromadzenie, a nastqpnie zostaje on 
wywieszony w siedzibie Zarzqdu Zwiqzku i przeslany do wiadomosci 
Wojewody Mazowieckiego i Regionalnej Izby Obrachurkowej . 

Po uplywie 6 miesiqcy od dnia ogloszenia planu likwidacji Zwiqzku, 

czlonkowie Zwiqzku przejmujq przypadajqce im czqsci majqtku. 


Nie odebrane kwoty pieniqzne przeznaczone na zaspakajanie roszczen osob 

trzecich sklada siq do depozytu sqdowego. 


1 .Nadzor nad Zwiqzkiem sprawuje Wojewoda Mazowiecki, i Regionalna Izba 

Obrachunkowa. 

2.Uchwaly Zgromadzenia i Zarzqdu Przewodniczqcy przesyla do Wojewody a 

uchwaly dotyczqce spraw finansowych i budzetowych rowniez do N O .  


Zakres i sposob nadzoru nad Zwiqzkiem okreslajq przepisy ustawy o 

samorzqdzie gminnym. 


1.Rozstrzygniqcia nadzorcze wydane przez organ nadzoru w stosunku do 

uchwal mogq by6 zaskarzone do Wojewodzkiego Sqdu Administracyjnego 

terminie 30 dni od daty dorqczenia. 

2.Do zlozenia skargi uprawniony jest ten organ Zwiqzku, ktory podjql uchwalq 

bqdqcq przedmiotem rozstrzygniqcia nadzorczego. 

Podstawq wniesienia skargi jest uchwala tego organu. 


1.Statut wchodzi w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym 

Wojewodztwa Mazowieckiego. 

2.Zmiany w statucie nastqpujq w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 


i 



W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie majq zastosowanie 
przepisy ustawy o samorzqdzie gminnym, kodeksu cywilnego inne przepisy 
prawa materialnego. 

,/" 
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UZASADNIENIE 

W zwiqzku z zaleceniami organu rejestrowego zachodzi koniecznoid 

nowelizacji czqici Statutu Zwiqzku Gmin Ziemi Makowskiej. Z uwagi na dukq 

iloSd proponowanych zmian, proponuje siq przyjqcie statutu w wersji 

ujednoliconej . 



UCHWALANr XXYI/I 49/08 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 1 1  wrze6nia 2008 r. 

zmieniajqca uchwafe w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta Makhw Mazowiecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorzqdzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1 z pozn. zm. 1, 
art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzqdowych 
/ tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poin. zm.1 oraz 5 3 ust. 2, $ 7 ,  8 11 
rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracownikow samorzqdowych zatrudnionych w urzedach gmin, 
starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich 
/ Dz. U. Nr 146, poz. 1223 z poin. zm.1 uchwala sie, co nastepuje: 

§ 1-
W uchwale Nr XVIII/105/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 
dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burrnistrza 
Miasta Makow Mazowiecki w 5 1 wprowadza sie nastepujqce zmiany : 
1) w pkt. 2 wyrazy ,, 1.300 ,-zlotych ( slownie: jeden tysiqc trzysta zlotych)" 
zastepuje siq wyrazami ,,1.500,- ( slownie :jeden tysiqc pieCset zlotych )",. 
2) w pkt. 3 wyrazy ,, 1.740,- ( slownie :jeden tysiqc siedemset czterdzieici 
zlotych )" zastepuje sie wyrazami ,, 1.800,- ( slownie :jeden tysiqc osiemset 
zlotych )". 

§ 2. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia z mocq obowiqzujqcq od 
1 stycznia 2008 roku. 

<\ '.~& 

Ireneusz hplowski 



Uzasadnienie 


Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 22 kwietnia 2008 roku 
zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie zasad wynagradzania pracownikow 
samorzqdowych zatrudnionych w urzqdach gmin, starostwach powiatowych i 
urzqdach marszalkowskich / Dz. U. Nr 73, poz. 43 1/ zostal zmieniony zalqcznik 
Nr 2 do rozporzqdzenia w ktorym od 01.0 1.2008 roku najnizsza stawka dodatku 
funkcyjnego wynosi 1. 500 - zl. 

W wi&u z powyzszym zasadne jest podjqcie uchwaty zmieniajqcej wysoko6c 
dodatku funkcyjnego na kwote 1. 500 -zlotych z dniem 01.0 1.2008 roku. 

V~ZEWODNICZ&YRADY 
! ' R  A: 
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UCHW- NR X X V I / I  50/08 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE lJ&lZOWIECKIM 

Z DNIA 11 WRZESNIA2008 r. 

zmieniajqca uchwal w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z Wojew6dzkiego 
Funduszu Ochrony 8rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i .art .  58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) oraz art. 12 
ust. 1 i 82 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) uchwala siq co nastqpuje: 

W uchwale Nr XXVl142108 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 
2008 r. w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie $1 otrzymuje brzmienie: 

,,§I. Postanawia siq zaciqgnqi: dlugoterminowq pozyczkq z Wojew6dzkiego Funduszu 
Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokogci 150.000 zl (slownie: 
sto piqbdziesiqt tysiqcy zlotych) na zadanie inwestycyjne pn. ,, Termomodernizacja 
budynku Urzqdu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - etap 11". 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia. 

Przewodnic? Rfdy Miejskiej 

1 k k u s k p l o w s . i  



UZASADNIENIE 

W wyniku rozstrzygniqcia przetargu na wykonanie zadania 

pn. ,,Termomodernizacja budynku Urzqdu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - etap 11" 

po cenie nizszej od zaplanowanej, zmniejsza siq plan wydatk6w inwestycyjnych na 

ww zadanie oraz zmniejsza siq o kwotq 84.000 zl planowanq pozyczkq z Wojew6dzkiego 

Funduszu Ochrony ~rodowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

W zwiqzku z powyzszym przedkladam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwaly. 



4ZolqanLk Hr .--.---.-----. 
do Protokdu Mr ~ X I / L -
z dnia /7-CL.r2~-+---;94-,* 

UCHWAZA Nr XXVI/151/08 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 11 WRZE~NIA 2008 r. 


w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego n a  2008 rok. 

Na podstawie art .  18 ust. 2 pkt 4 oraz art .  51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) art. 165 i 184 
ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 
2104 z p6in. zm.) uchwala siq, co nastqpuje: 

1. Dokonuje siq zmian w budzecie Miasta na 2008 r. dotyczqcych zwiqkszenia dochod6w 
o kwotq 203.676 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1, oraz zwiqksza siq wydatki o kwotq 
842.895 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2, w tym zwiqkszenia dochod6w i wydatk6w 

zadan zleconych z zakresu administracji rzqdowej o kwotq 23.000 zl, zgodnie 

z zalqcznikami Nr l a  i 2a. 


2. Budzet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie: 

3. Plan finansowy z zakresu administracji rzqdowej wynosi po stronie: 

1. Deficyt budzetu Miasta stanowi kwotq 
2. Przychody budzetu stanowiq kwotq 

z tego: 
- kredyty 
- pozyczki 
- Qrodki z nadwyzki z lat ubieglych 

- wolne Qrodki z niewykorzystanych pozyczek i kredyt6w 

z lat ubieglych 


3. Rozchody budzetu stanowiq kwotq 
z tego: 
- splata kredytu 
- splata pozyczki 

Sfinansowanie deficytu budzetowego przedstawia zalqcznik Nr 3. 

Dokonuje siq zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, kt6re po zmianach 
wynoszq 7.282.137 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4. ,r 



Dokonuje siq zmian w planie finansowym dochod6w i wydatk6w rachunku dochodow 
wlasnych jednostek budzetowych zgodnie z zalqcznikiem nr 5. 

Dolqcza siq prognozq kwoty dlugu i splat Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2008 
i lata nastqpne. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Miasta. 

1.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i obowiqzuje w roku budzetowym 2008. 
2. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

~ r z e d o d n i c z ~ qady Miejskiej 

I \bf 



Zalqcznik Nr 1 

do Uchwaly Nr XXVIII 51/08 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 

z dnia 11 wrzeinia 2008 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODOW 
BUDZETU MIASTA MAKOW MAZOWIECKI NA 2008 ROK 

Rozdz. Zwiekszenia Zmniejszenia 

2. 


WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 

ENERG14 ELEKTRYCZNA, GAZ I WOD4 


Dostarczanie wody 

W p m  z tytulu pomocy finansowej udzielanej miqdzy 

jednostami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie 

wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupdw 

inwestycyjnych 


I I 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110 0001 70 00 

Pozostala dzialalnoiC 

Wplaty z tytuh odplatnego nabycia prawa wlasnoSci ora 

prawa uzytkowania wieczystego nieruchomoici 


W p m  ze sprzedaiy skladnikdw majqtkowych 70 00 

ADMINISTRAC JA PUBLICZNA 6 9961 I 
Urzedy miast 
Pozostale odsetki 

DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB 

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJqCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ 

ORAZ WYDATKI ZWIqZANE Z ICH POBOREM 


Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podat ku 

od spadk6w i darowizn, podatku od czynnoici 

cywilnoprawnych oraz podatkbw i oplat lokalnych od 

osob fizycznych 


rolny 

CzeiC oiwiatowa subwencji og6lej dla jednostek l3500~ 
samorzqdu terytorialnego 

/'-'
I 



1. 2. 3.  4. 5 .  6. 

2920 


852 


85212 


20 10 


63 10 


Subwencje og6lne z budietu panstwa 

POMOC SPOLECZNA 

~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spotecznego 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacjq zadan biezacych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami 

Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych grninom ustawami 

RAZEM 

13 500 


23 000 

23 000 

15 400 


7 600 


273 676 70 000 




Zalqcznik Nr 1a 
do Uchwaty Nr XXVIll5 1108 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckirn 
z dnia 1 1 wrzeinia 2008 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH 


Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2008 ROK 


DOCHODY 

Rozdz. 	 Zwiqkszenia Zmniejszenia 

2. =I= 
~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

20 10 	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacjq zadan biezacych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie ustawami 

6310 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawam: 

RAZEM 



Zalqcznik Nr 2 
do Uchwaly Nr XXVII I51I08 

Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 
z dnia l l wrzesnia 2008 r. 

Dz. Rozdz. Zwiekszenia Zmniejszenia 

1. 

010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 

Izby rolnicze 
Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoSci 
uzyskanych wp4ywow z podatku rolnego 

2 

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERG 
ELEKTRYCZNh GAZ I WOD4 

Dostarczanie wody 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

-
600 

-

Drogi publiczne gminne 
Zakup materialow i wyposazenia 
Zakup uslug remontowych 
Zakup ushg pozostalych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Urzedy Miast 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
Skladki na Fundusz Pracy 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup material6w i wyposaienia 
Zakup ushg pozostalych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

Promocja jednostek samonqdu terytorialnego 
Zakup ushg pozostalych 

-
801 

Szkoly podstawowe 
Wynagrodzenia bezosobowe 



1. 2. 3 .  4. 5. 6 .  

42 10 Zakup materialow i wyposazenia 

4270 Zakup ushg remontowych 


Przedszkola 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 

POMOC SPOEECZNA 

Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 
42 10 Zakup materialow i wyposazenia 
4740 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i 

urzqdzen kserograficznych 
Zakup akcesoribw komputerowych, w tym programow i 
licencji 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 

OSrodki pomocy spolecznej 

Wynagrodzenia bezosobowe 


Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 

85228 I I 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 
Skladki na ubezpieczenia spdeczne 
Skladki na Fundusz Pracy 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
SRODOWISKA 

Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 
Oplaty na rzecz budzetu panstwa 
Oczyszczanie miast i wsi 
Zakup ushg pozostalych 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Zakup ushg pozostalych 
OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g 
Zakup energii 
Zakup ushg pozostalych 

I IKultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Biblioteki 
Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej instytucji 
kultury 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Obiekty sportowe 

27 000 

40 000 




1. 2. 


92605 


3. 

6050 


401 0 

41 10 

41 20 

42 10 

4300 


4. 

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
Wynagrodzenie osobowe pracownik6w 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 
Skladki na Fundusz Pracy 
Zakup material6w i wyposazenia 
Zakup ushg pozostalych 

RAZEM 

5 .  

27 000 

13 588 

3 900 


592 

96 


5 000 

4 000 


915 142 


6 .  

72 247 




Zalqcznik Nr 2a 
do Uchwaly Nr XXVI/151/2008 
Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 
z dnia 1 1 wrzeinia 2008 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH 


Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2008 ROK 


Dz. Rozdz. 5 Treii. Zwiekszenia Zmniejszenia 

I .  2. 3. 4. 5 .  6 .  

852 POMOC SPOLECZNA 23 000 

852 12 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 23 000 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 
42 10 Zakup materialow i wyposazenia 9 700 
4740 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu drukarskiego i 200 

urzqdzeli kserograficznych 

4750 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programow i 3 000 
licencji 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 7 600 

RAZEM 23 000 

I?RZEWUDNICL~CYRADY 

mgr irureuS; ~ciowskr-



Zalqcznik Nr 3 
do Uchwafy Nr XXV1/15 1/08 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 
z dnia 1 1  wrzeinia 2008 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWZqZANE Z FINANSOWANIEM 

DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYZKI BUDZETOWEJ 

ORAZ Z PRYWATYZACJA MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZADU 


TERYTORIALNEGQ NA 2008 ROK 


L.p. 

1. 
2. 
3. 

I. 

1. 
2. 
3. 

4. 

11. 

1. 
2. 

111. 

TreBC 

Planowane dochody 

Planowane wydatki 

Deficyt 


Planowane przychody 


Poiyczki (+) 

Kredyty (+) 

Wolne Srodki z niewykorzystanych 

poiyczek i kredyt6w z lat ubieglych (+) 

~ r o d k iz nadwyiki z lat ubieglych 


Planowane rozchody 


Splata kredytu (-) 

Splata poiyczki (-) 


Udzielone poiyczki (-) 

Klasyfikacja przychodow 
i rozchoddw 

5 952 

952 


5 992 

5 992 


-

Kwota 

21 098 201 

26 465 182 

-5 366 981 


5 562 802 


150 000 

4 133 337 


723 220 

556 245 


195 821 


38 056 

157 765 




Zatqcmik Nr 4 

do Uchwaky Nr XXVU 15 1/08 

Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 

z dnia 11 wrzeSnia 2008 r. 

Zadania inwestycyjne w 2008 r. 
w ziotych 

Lp. Dzial Rozdz. 
Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

tqczne 
koszty 

finansowe 
rok 2008 

(7+8+9+10+11) dochody 
wlasne jst 

Planowane wydatki 

srod ki 
wymienione 

w art. 5 ust. 1 

finansowania 

srodki 
pochodzqce 

z innych 

z tego irodla 

kredyty 
i poiyczki 

dotacje 

Jednostka 
organizacyjna 

realizujqca 
program lub 
koordynujqca 
wykonanie 

irodel* pkt 2 i 3 u.f.p. programu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Budowa zbiornika retencyjnego wody 

1. 400 40002 
uzdatnionej o poj. 600m3 wraz z 
przerbbkq ciqg6w technologiunych 

800 000 500 000 200 000 B. 300 000 
Urzqd Miejski 1 

MPUK Sp. z 0.0. 
(2008) 

400 800 000 500 000 200 000 300 000 

2. 6001 
Budowa ulic na 0s.  Poludnie wraz z 
kanalizacjq deszuowq (2007-201 0) 1 000 000 150 000 150 000 Urzqd Miejski 

Prrebudowa ulic na 0s.  Polna i 
3. 600 6001 6 Krolow Polskich wraz z infrastrukturq 7 447 686 1 241 000 1 241 000 Urzqd Miejski 

towarzyszqq (2008-201 3) 

Przebudowa ulic na 0s.  Grranka i 
4. 600 6001 6 POM wraz z infrastrukturq 5 566 690 928 000 928 000 Urzqd Miejski 

towarzyszqcq (2008-2013) 

5. 600 60016 
Prrebudowa ul. Armii Krajowej 
(2008) 335 325 335 325 100 000 235 325 Urzqd Miejski 

6. 600 60016 Budowa ulicy Sienkiewiua (2008) 355 000 355 000 355 000 Urzqd Miejski 

7. 600 60016 Remont ulicy Kopernika (2008) 324 000 324 000 324 000 Urzqd Miejski 

8. '0° 60016
Dokumentacja projektu organizacji 
ruchu (2008) 50 000 50 000 50 000 Urzqd Miejski 

9. '0° 'Ool 
Remont chodnikow: Koscielna, 
JaSminowa. Dunaj, Buiniuna (2008) 193 000 193 000 193 000 Urzqd Miejski 

Budowa ciqgu pieszego przy ul. 
10. 600 6001 6 Kolejowej wraz z oswietleniem 210 000 210 000 210 000 Urzqd Miejski 

(2008) 

600 15 481 701 3786325 1382000 2404325 



1 2 

11. 700 

12. 700 

13. 700 

700 

14. 750 

15. 760 

16. 750 

3 


70005 


70021 


70095 


75023 


75023 


75023 


4 


Wykup gruntow (2008) 

Wydatki na zakup iobjecie akcji, 
wniesienie wkhdow do sp&k prawa 
handlowego oraz na uzupdnienie 
funduszy statutowych bankow 
panstwowych i innych instytucji 
finansowych (2008) 

Rozbiorka starego budynku i budowa 
budynku socjalnego pny ul. 
Mickiewicza 27 (2007-2010) - etap I 

Wykonanie sieci telefonicznej oraz 
rnontai cyfrowej centrali (2008) 

Modernizacja instalacji elektrycznej 
w budynku Urzedu Miejskiego (2008) 

Zakup urzqdzen komputerowych i 
oprograrnowania (2008) 

5 


60 000 


70 000 


4 145 283 


4 275 283 


49 000 


70 000 


10 000 


6 


60 000 


70 000 


2 100 000 

2 230 000 

49 000 

70 000 

10 000 

7 

60 000 

8 9 10 I 1  12 

Urzqd Miejski 

70 000 Unqd Miejski 

32 456 

92 456 

49 000 

70 000 

10 000 

1 374 800 

1 444 800 

A. 692 744 

692744 

Urzqd Miejski 

Urzqd Miejski 

Urzqd Miejski 

Urzqd Miejski 

6. 50 000 




WybraC odpowiednie oznaczenie zrodla finansowania: 
A. Dotacje i Srodki z budzetu pafistwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...) 
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innychjednostek zaliczanych do sektora finandw publicznych 

1 

25. 

26. 

C. lnne zrodla 

1 1  12 

Urzqd Miejski 

926 

926 

2 

921 

921 

0g61em 

9 

92601 

103 

92109 

25 537 009 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkd Nr 1 (2008) 

4 
Modemizacja i rozbudowa 
Miejskiego Domu Kultury (2008-
2010) 

7282137 

70000 

70 000 

5 

3000000 

3 000 000 

1911056 

70000 

70 000 

6 

30000 

30 000 

4283337 

40000 

40 000 

7 

30000 

30 000 

1 072 744 

8 

B. 30 000 

30 000 

Urzqd Miejski 

15 000 x 



Zalqcznik Nr 5 

do  Uchwaly Nr XXV1115 1/08 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 
z dnia 1 1 wrzeinia 2008 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODOW I WYDATKOW 
RACHUNKOW DOCHODOW WLASNYCH NA 2008 ROK 

TreSC Plan Zwiekszenia Zrnniejszenia9 

3. 4. 5 .  6. 7. 

DOCHODYI I 

stan Srodk6w pienigznych na poczqtek roku 


801 OSWIATAI WYCHOWANIE 


Szkoly podstawowe 
W p m  z r6inych oplat 

Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow 

majqtkowych Skarbu Pahstwa, jednostek samorzqdu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansow publicznych oraz innych um6w o 

podobnym charakterze 

W p m  z ushg  

Razem 

WYDATKI 

Szkoly podstawowe 
Skalki na ubezpieczenia spolecwe 

Skladki na Fundusz Pracy 

Wynagrodzenia bezosobowe 

Zakup materialow i wyposazenia 

Zakup Srodkow iywnoSci 

Zakup materialow i energii 

Zakup ushg pozostabch 

Przedszkola 
Zakup materialow i wyposazenia 

Zakup Srodkow QwnoSci 


Razem 

stan Srodk6w pieniqinych na koniec roku 

PRZEW DNIC&CY RADYd' 
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UZASADNIENIE 


Dokonuje sie zmian w planie finansowym dochod6w i wydatk6w Budzetu Miasta 
na 2008 rok w nastqpujqcych pozycjach: 

Dochody: 

1. 	 Zwieksza sie dochody o kwote 100.000 zl w dziale 400 Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energie elektrycznq , gaz i wodq z tytulu pomocy finansowej 
udzielonej miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na dofinansowanie 
zadan inwestycyjnych. 

2. 	 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiqksza sie dochody o kwote 40.000 zi 
z tytulu wpiat z przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego oraz ze 
sprzedazy mienia. 

3. 	 Zwieksza siq dochody o kwote 6.996 zl w dziale 750 Administracja publiczna 
z tytulu odsetek za nieterminowe wykonanie umowy. 

4. 	 W dziale 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadajqcych osobowo~ci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem 

zwieksza siq dochody o kwote 20.180 zl z tytulu podatku rolnego, do wysokoici 
przewidywanego wykonania. 

5. 	 Zgodnie z pismem Ministra Finans6w ST51482218g1BKU108 zwiqksza sic dochody 
w dziale 758 R6zne rozliczenia czeid oiwiatowq subwencji og6lnej na rok 2008 o 
kwote 13.500 zl. Powyisza kwota przeznaczona jest na  dofinansowanie wydatk6w 
zwiqzanych z przeprowadzeniem remont6w biezqcych w obiektach oiwiatowych. 

6. 	 W dziale 852 Pomoc spoleczna zwieksza siq dotacje o kwotq 23.000 zl zgodnie 
z decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 11912008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., oraz 
decyzjq Nr 14112008 z dnia 27 sierpnia 2008 r., z przeznaczeniem na wdrozenie 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w. 

Wydatki: 

1. 	W dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo zwieksza siq wydatki z tytulu wplat na rzecz 
izb rolniczych o kwote 400 zl. 

2. 	 W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq , gaz i wodq 
zwieksza siq wydatki inwestycyjne o kwotq 100.000 zl na zadanie ,,Budowa 
zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej ...".~ r o d k ite  pochodzq z dotacji celowej 
w ramach pomocy finansowej miedzy jednostkami samorzqdu terytorialnego. 

3. 	 W dziale 600 Drogi publiczne gminne zwieksza sie wydatki biezqce o kwotq 
120.000 zl na  zakup uslug remontowych i materiaibw oraz zwiqksza siq wydatki 
inwestycyjne o kwote 210.000 zl na zadanie: ,,Budowa ciqgu pieszego przy ul. 

Kolejowej wraz z oiwietleniem". 

4. 	 W dziale 750 Administracja publiczna zwieksza siq wydatki o kwote 194.111 zl na 
biezqce utrzymanie Urzqdu Miejskiego, wynagrodzenia i pochodne pracownik6w 
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i rob& publicznych, oraz na 
promocjq Miasta. Zmniejsza siq wydatki inwestycyjne o kwotq 70.000 zl na 



termomodernizacje budynku urzedu miejskiego - etap 11, W zwiqzku 
z rozstrzygnieciem przetargu po cenie nizszej niz planowano. 

5. 	 W dziale 801 OAwiata i wychowanie zwieksza sic wydatki o kwote 125.543 zl 
z przeznaczeniem na  wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 2 oraz na wyposazenie 
i remonty w Zespole Szk61 Nr 1. 

6. 	 W dziale 852 Pomoc spoleczna zwieksza sie wydatki o kwote 33.000 zl na 
wdrozenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do aliment6w (Qrodki z dotacji), 
oraz na wynagrodzenia bezosobowe i zatrudnienie jednej osoby w ramach uslug 
opiekunczych. 

7. 	 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona brodowiska zwiqksza sic wydatki 
o kwote 68.000 zl z przeznaczeniem na zakup uslug zwiqzanych z utrzymaniem 
zieleni, czystoQci i ogwietlenia ulicznego zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 

8. 	 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwieksza siq dotacje dla 
Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwote 23.500 zlotych. 

9. 	 W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwieksza siq wydatki o kwotq 40.588 zl 
z przeznaczeniem na  zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym na 
wydatki inwestycyjne w kwocie 27.000 zl. 

W wyniku dokonanych zmian budzet Miasta na 2008 rok zwiqkszono po stronie 
dochod6w o kwote 203.676 zl oraz zwiqkszono wydatki o kwote 842.895 zl. 
Po aktualizacji planowany deficyt budzetu Miasta stanowi kwote 5.366.981 zl. 

IASTA 
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06-200 Mak6w &hZ. 
Mak6w RIazowiecki, dn. 28.08.2008 r. 

Pan  
Ireneusz Peplowski 
Przewodniczqcy Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 

W zalqczeniu przesylam: 

-	 Zarzqdzenie Nr 16812008 Burmistrza Miastia Makowa Mazowieckiego 

z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienie informacji 

o przebiegu wykonania budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego za 

I p6lrocze 2008 roku wraz z informacjq z wykonania planu finansowego 

samorz~dowych instytucji kultury,, 



ZARZADZENIE Nr 16812008 

BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO 


z dnia 27 sierpnia 2008 r. 


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 

budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za I pdlrocze 2008 r. 

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 
poz. 2104 z p6in. zm. ) zarzqdza siq, co nastqpuje: 

0 1. 

Przedstawiam informacjq o przebiegu wykonania: 

1. Budzetu 	 Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 2007 r., obejmujqcq czqSC opisowq oraz 

nastqpujqce zalqczniki: 

1) Wykonanie dochod6w budietowych miasta - zalqcznik Nr I 

2) Wykonanie dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych z zakresu - zalqcznik Nr la 
administracji rzqdowej miastu 

3) Wykonanie wydatk6w budietowych miasta - zalqcznik Nr 2 

4) Wykonanie wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadari zleconych z zakresu - zalqcznik Nr 2a 
administracji rzqdowej miastu 

5) Wykonanie ir6del pokrycia deficytu budietu - sprawozdanie Rb-NDS - zalqcznik Nr 3 

6 )  Wykonanie dochod6w wlasnych jednostek budzetowych i wydatk6w nimi - zalqcznik Nr 4 i 5 
sfinansowanych - sprawozdanie Rb-34 

7) Wykonanie przychod6w i wydatk6w MFOS~GW- sprawozdanie Rb-33 - zalqcznik Nr 6 

8) Sprawozdanie o stanie zobowiqzari wg tytul6w dtuinych oraz gwarancji i - zalqcznik Nr 7 
porqczeh j.s.t. -Rb-Z 

9) Sprawozdanie o stanie naleznoSci Rb-N - zalqcznik N r 8 

2. Planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I p6lrocze 2008 r. 

0 2. 
Infortnacjq przekazuje siq: 
I .  	 Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 

0 3. 
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 

Burmi trz Miasta 6 



UZASADNIENIE 


DO ZARZADZENIA BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO 


z dnia 27 sierpnia 2008 r. 


Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z p6in. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia 

informacjq o przebiegu wykonania budzetu Miasta za I p6lrocze 2008 r. oraz z wykonania planu 

finansowego instytucj i kultury. 

Informacja o przebiegu wykonania budzetu zostala przedstawiona w formie opisowo- 

tabelarycznej obej muj qcej : 

- plan, 

- wykonanie, 

- wskainiki realizacj i. 

W czqici opisowej oin6wiono realizacjq dochod6w oraz wydatk6w w poszczeg6lnych dzialach. 

Zarzqdzenie Burmistrza Miasta oraz informacjq z wykonania budzetu Miasta za 

I p6lrocze 2008 r., informacjq z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazuje siq Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej 



Informacja z przebiegu wykonania 

budietu Miasta Makowa Mazowieckiego za I p6lrocze 2008 roku 

Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego w 2008 r. opartajest na budiecie 

uchwalonym przez Radq Miejskq Uchwalq Nr XIXI1 1112008 z dnia 31 stycznia 2008 r., 

w kt6rym zaplanowano: 

- dochody budietowe w kwocie - 20.567.788 zl, 

- wydatki budietowe w kwocie - 23.628.386 zl, 

- deficyt budietowy w kwocie - 3.060.598 zl. 

Z planowanych dochodow kwote 195.821 zl przeznaczoilo na splate pozyczek i kredytow 

zaciqgnietych w latach ubieglych. 

Deficyt budzetowy planowano pokryC kredytem bankowym. 

Po zinianach dokonanych w 1 p6lroczu 2008 r. Uchwalami Rady Miejskiej 

i Zarzqdzeniaini Burinistrza budzet Miasta zamknql siq po stronie: 

- dochod6w budietowych w kwocie - 20.828.825 zl, 

- wydatk6w budzetowych w kwocie - 25.556.587 zl, 

- deficytu budzetowego w kwocie - 4.727.762 zl. 

Na dzien 30 czerwca 2008 r. zrealizowano budzet Miasta po stronie: 

- dochodow na kwotq 10.855.515,77 zl co stanowi 52,12 % planu, 

- wydatk6w na kwote 9.217.043,53 zl co stanowi 36,07 % planu. 

Budzet Miasta na dzien 30 czerwca 2008 r. zamknql sie nadwyzkq w kwocie 1.638.472,24 zl. 

I. DOCHODY BUDZETOWE 

Na zrealizowaile w I polroczu dochody budietu Miasta skladajq sie: 

a) dotacje celowe otrzyinane z budzetu panstwa 2.350.104 zl, 

z tego: 

- na zadania zlecone - 1.851.727 zl, 

- na zadania wlasne - 498.377 zl, 

b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumieli - I 5.500 zl, 

c) subwencja ogblna - 3.593,160 zl, 

z tego: 

- czeSC oSwiatowa - 3.104.54421, 



- czqSC wyrownawcza 342.408 zl, 

- czqSC rownowazqca - 146.208 zl, 

d) udzialy gmin w podatkach stanowiqcych doch6d 

budzetu palistwa 2.213.484 z'r, 

e) dotacje z funduszy celowych 17.408 z'r, 

f) dochody wlasne 2.675.860 zl, 

- podatek od ilieruchomoSci 1.3 19.886 zl, 

- podatek rolny 3I .473 zl, 

- podatek leSny 824 zl, 

- podatek od Srodk6w transportowych 136.166 zl, 

- wplywy z oplaty skarbowej 2 16.326 zl, 

- wplywy z oplaty targowej 41.983 zl, 

- wplywy z karty podatkowej 5.5 12 zl, 

- wplywy podatku od spadkow i darowizn 23.183 zl, 

- wplywy z op'rat, za zarzqd i uiytkowanie 

wieczyste nieruchomoici 38.921 zl, 

- wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 132.955 zl, 

- podatek od czynnoici cywilnoprawnych 138.197 7,+: 

- wplywy z r6znych oplat 18 1.797 zl, 

- wplywy z r6znych dochodow 176.991 zl, 

- wplywy ze sprzedazy i najmu skladnik6w majqtkowych 149.401 zl, 

- pozostale dochody 82.245 zl. 

Szczeg6lowe zestawienie wykonanych dochodow budzetowych Miasta za I polrocze 

2008 r. przedstawiono w zalqczniku Nr 1. 

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADNIINISTRACJI 
RZADOWEJ 

W okresie sprawozdawczyin na realizacjq zadan zleconych Miasto otrzymalo Srodki 

w kwocie 1.85 1.727,48 zl. co stanowi 5 1,20 % planu. Szczeg61owy plan i wykonanie dotacji 

zostal przedstawiony w zalqczniku Nr la. 

DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH. 

W I polroczu 2008 r. Miasto otrzymalo dotacjq celowq w kwocie 17.408 zi ze Srodk6w 

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych tytulem rekompensaty 



utraconych dochodow na skutek udzielonych zwolnien okreSlonych w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osob niepelnosprawnych. 

W I polroczu 2008 r. roku zrealizowano wydatki budzetowe na kwotq 9.217.044 zl, co 

stanowi 36,07% wydatkbw planowanych. 

Wykonanie .wydatkow budzetowych miasta za I polrocze 2008 r. w pelnej 

szczegolowoSci zostalo przedstawione w zalqczniku Nr 2. 

Wykonanie wydatkow w poszczegolnych dzialach klasyfikacji budzetowej przedstawia siq 

nastqpujqco: 

W dziale 010 - ROLNICTWO I EOWIECTWO - wydatkowano kwotq 6.740 zl z tcgo 

przekazano 2% wplywow z podatku rolnego tj. 403 zl oraz wyplacono rolnikom zwrot podatku 

akcyzowego naliczoiiego przy zakupie paliwa w kwocie - 6.337 zl. 

W dziale 600 TRANSPORT I L~CZNOSC - wydatkowano kwotq 171.813 zl 

z przeznaczeniem na: 

- zakup uslug remontowych - 108.598 zl, 

- zakup uslug pozostal-ych 63.215 zl. 

W dziale 630 -TURYSTYKA - wydatkowano kwotq 3.318 zl na zorganizowa~lie i utrzy~nanie 

kqpieliska n~iejskiego nad zalewein w okresie lata. 

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki biezqce wyniosly 31.331 zl. 

Na kwotq tq skladaja, siq: 

- wydatki na zakup uslug geodezyjnych, koszty sporzqdzania akt6w 

notarialnych, wydatki na dzierzawq gruntow - 6.303 zl, 

- odszkodowanie na rzecz Spoldzielni Mieszkaniowej z tytulu 

nie dokonania eksmisj i lokatora 2.299 zl, 

- administrowanie oraz ogloszenia dotyczqce obiektow oraz 

lokali komuilalnych 22.729 zl 

Wydatki w dziale 710 -DZIAEALNOSC USEUGOWA w kwocie 12.103 zl dotyczq koszt6w 

podzialow geodezyjnych i opracowan operat6w szacunkowych w kwocie 1.203 zl, koszt6w 

I 
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opracowania Strategii Rozwoju Miasta - 8.400 zl, oraz kosztow prac porzqdkowych na 

cmentarzu oraz uslugi poch6wkl! szc7itfkhw zolnierzy radzieckich w kwocie 2.500 zl. 

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwotq 1.333.552 zl wydatkowano na: 

a) dzialalnoSC zwiqzanq z pracami Rady Miejskiej 	 - 42.341 zl, 

-	 wyplata diet dla Radnych Rady Miejskiej 40.166 zlr, 

-	 wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne - 2.175 zl, 

b) wykonywanie zadafi z zakresu administracji rzqdou.ej 

(Urzgdy wojewodzkie), w tym na wynagrodzenia i pochodne - 45.605 zl 

c) funkcjoilowailie Urzedu Miejskiego 


w tyin: 


-	 wynagl-odzenia bezosobowe 33.373 zl, 

-	 wyilagrodzenia osobowe 708.4 17 zl, 

-	 pochodne od wynagrodzeli 123.546 zl, 

-	 zakup opalu 33.898 zl, 

-	 wydatki kancelaryjne i biurowe 78.837 zl, 

-	 uslugi rernontowe 32.200 71, 

-	 zakup energii ,wody i gazu 71 686 71 

-	 zakup uslug zdrowotnych dla pracownikow 1.310 zl. 

-	 pozostale uslugi tj . uslugi pocztowe, 

obsluga prawna, serwis program6w komputerowycl~ 

wyw6z nieczystoici, uslugi komunalne, 

konserwacja systemu alarmowego itp. 96.236 zl, 

-	 wydatki na delegacje 2.354 zlr, 

-	 rozmowy telefoniczne i uslugi internetowe 13.376 zlr, 

-	 zakup akcesori6w kolnputerowych 12.686 z1, 

-	 szkolenia pracownik6w 7.454 zl, 

-	 pozostale wydatki 15.510 zl. 

d) promocje Miasta m.in. na organizacje Dni Makowa 	 64.723 21. 

W dziale 751 - URZQDY NACZELNYCH ORGAN~)WWLADZY PANSTWOWEJ 

wydatkowano kwote 580 zl z przeznaczeniem na aktualizacjq rejestru wyborcow. 



Na BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONQ PRZECIWPOZAROW~- dzia'i754 

poniesiono wydatki w kwocie 7.190 zl z przeznaczeniem na: 

- wplaty na fundusz celowy Policji 	 7.000 zl, 

- wydatki Ochotniczej Strazy Pozarnej 

w Makowie Mazowieckini - 190 z'i, 

Wydatki dzialu 757 - OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO w kwocie 18.580 zl dotyczyly 

zaplaty odsetek od zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek . 

W dziale 801- OSWIATA I WYCHOWANIE w I polroczu 2007 r. wydatkowano 

kwotq 4.197.732 zl, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotq 3.819.687 zl, 

co stanowi 90,99 % og6lu wydatk6w na oSwiatq. 

~ r o d k iw kwocie 4.197.732 zl zostaly rozdysponowane na utrzymanie plac6wek oiwiatowych: 

- szkoly podstawowe 	 1.950.577z1, 

-	 przedszkola - 9 18.327 z'i, 

-	 gimnazja - 1.O 18.631 zl, 

-	 zesp61 obslugi szk61 i plac6wek 

oSwiatowo-wycl~owawczych - 13 1.205 zl, 

- doksztalcanie nauczycieli 	 6.098 z'i, 

- dowozenie uczni6w do szk61 	 35.760 zl, 

- stolowki szkolne 	 90.634 zl, 

- fundusz socjalny llauczycieli emeryt6w 	 46.500 zl. 

Na realizacjq zadali zwiqzanych z przeciwdzialanieni alkol~olizmowi dzial 

851 - OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotq 50.234 zl 

w tym: 

- na przeciwdzialanie alkoholizmowi 	 - 45.671 zl, 

- na zwalczanie narko~nanii - 4.563 z'i. 

Wykonanie zadania obejmuje: 

-	 wynagrodzenia osobowe i pochodne - 10.128 zl, 

-	 wydatki zwiqzane z utrzymaniem Swietlicy 

socjoterapeutycznej przy MOPS 5.491 zl, 

-	 programy profilaktyczne i szkolenia - 12.132 zl, 

-	 wydatki na wyplatq wynagrodzen za udzial 


w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw 


Rozwiqzywania Problembw Alkoholowych 

-	 koszty dozywiania osob z rodzin patologicznych 

-	 za badania osob w przedmiocie uzaleznienia 1.653 zl, 

-	 pozostale wydatki (szkolenia pracownik6w, 



wydatki na delegacje, materialy biurowe) 	 - 848 zl, 

-	 na organizacjq wypoczynku letniego dla dzieci 

z rodzin patologicznych 12.000 zl. 

W dziale 852 - POMOC SPOEECZNA -wydatki w kwocie 2.409.961 zl dotyczyly: 

-	 wyplaty Swiadczeh z pomocy spolecznej - 1.625.216 zl, 

-	 oplacenia skladek na ubezpieczenia 

zdrowotne od niektorych Swiadczen z pomocy 

spolecznej - 15.899 zl, 

-	 utrzymania Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznc>j 274.273 zl, 

w tym wynagrodzenia i pochodne 246.404 zli, 

-	 kosztow Swiadczonych uslug opiekuliczych 41.699 zl, 

-	 koszt6w dozywiania dzieci szkoli~ych i doroslych 121.109 zl, 

-	 kosztow obslugi Swiadczen rodziilnych - 55.273 zl, 

-	 wyplaty dodatkow ~nieszkaniowych - 276.492 zl. 

W 	 dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotq 

173.228 zl; 

z tego: 
-	 na utrzymanie Swietlic dzialajqcych przy szkolach 83.668 zl, 

-	 na organizacjq wypoczynku dla dzieci 7.960 zl, 
-	 na wyplatq stypendiow dla uczniow 8 1.600 zl. 

Wydatki biezqcc dzialu 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

SRODOWISKA wyniosly - 268.636 zl i dotyczyly: 

-	 oplat na rzecz Urzqdu Marszalkowskiego za odprowadzeilie 

wod deszczowych za I1 p6lrocze roku 2007 - 5.51 1 zl, 

-	 utrzymania zieleni miejskiej 13.180 zl, 

-	 utrzymailia gminnego punktu zbierania zuzytego 

sprzqtu elektrycznego i elektronicznego - 2.150 zl, 

-	 zakupu energii do oSwietlenia ulicznego i konserwacji 

~Swietlenia ulicznego 
! 

131.931 zl, 

-	 utrzyinania zdrojow ulicznych i fontanny miejskiej - 8.565 zl, 

-	 koszt6w utrzymania targowiska miejskiego 35.686 zl, 

-	 koszt6w oczyszczania miasta 47.863 zl, 

-	 koszty napraw i konserwacji kanalizacji miejskiej 2.521 zl, 



- pozostalych wydatk6w 	 2 1.229 zl. 

Na KULTURQ I OCHRONQ DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dzial 921 wydatkowano 

kwotq 275.000 zl poprzez przekazanie dotacji na dofiilailsowanie dzialalnoSci dla: 

- Miejskiej Biblioteki Publicznej 	 145.000 zl, 

- Miejskiego Domu Kultury 	 130.000 zl. 

Na dzialalnoid w zakresie KULTURY FlZYCZNEJ I SPORTU - dzial926 wydatki za okres 

sprawozdawczy wyniosly 101.607 zl i dotyczyly: 

-	 dofinansowania imprez sportowych organizowanych 

przez stowarzyszenia sportowe - 39.800 zl, 

-	 utrzymania obiekt6w sportowych - 61.807 zl. 

2.2. 	WYDATKI MAJATKOWE 

W I p6lroczu 2008 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowily kwotq 155.438 zl 

i zostaly przeznaczone na: 

-	 przebudowa ul. Armii Krajowej (Dzial600) 334 zl, 

- wykup udzial6w w sp6lcc TBS (Dzial700) 	 - 69.988 zl, 

- modernizacjq instalacji elektrycznej w budynku 

Urzqdu Miejskiego (Dzial750) 69.956 zl, 

- modeinizacjq Przedszkola Nr 4(Dzial 801) 	 1.500 zl, 

- monitoring wizyjny Przedszkola Nr 2 (Dzial801) 	 10.000 z4, 

- Modernizacja i rozbudowa MDK (Dzial92 1) 3.660 zl. 

Mala realizacja zadali inwestycyjnych w I p6lroczu 2008 r. jest spowodowana trwajqcymi 

inwestycjami, ktore rozpoczqly i zakoliczq siq w I1 polowie 2008 roku. 

2.3. 	 REALIZACJA PLANU DOCHODOW w ZAKRESIE WYDAWANIA ZEZWOLEN 
NA SPRZEDAZ ALKOHOLOW O M Z  WYDATKOW NA PRZECIWDZIAEANIE 
ALKOHOLIZMOWI. 

W roku 2008 zaplanowano dochody z oplat za wydane zezwolenia na sprzedai alkol~olu 

w kwocie 170.000 zl. Ca4oSC dochodu przeznaczono na wydatki w zakresie przcciwdzialania 

alkoholizmowi i narkomanii. 

W I p6lroczu 2008 Miasto uzyskalo wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedai all<oholu 

w kwocie 132.955 zl co stanowi 78,21% planowanych dochod6w. 

Wydatki zrealizowano natomiast w kwocie 50.234 zl co stanowi 29,55 % planu. 
( 

2.4. 	REALIZACJA PLANU ZADAN ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZADOWEJ. 

Planowane wydatki na zadania zlecone stanowily kwotc; 3.61 6.370 zl. 



W I p6lroczu zrealizowano wydatki do wysokoSci 1.663.688 zl co stanowilo 46,OO % planu. 

Plan wydatk6w oraz jego realizacje przedstawia zalqcznik Nr 2a. 

3. PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU MIASTA 

W budzecie Miasta zaplanowano przychody na kwote 4.923.583 zl z tytulu zaciqgniqtych 


kredytdw i pozyczek oraz Srodk6w pochodzqcych z nadwyzki z lat ubieglych. 


W pierwszym p6lroczu zar6wno kredyt jak i pozyczka nie zostala zrealizowana. 


Zaplanowane rozchody w kwocie 195.821 zl zostaly zrealizowane do wysokoSci 56.678,72 zl co 


stanowi 28,94 % planu. 


4. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH I DOCHODOW 

WEASNYCH 


Przychodami Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej sq 

wplywy z tytulu oplat za korzystanie ze Srodowiska oraz wplywy z tytulu administracyjnych kar 

pienieznych pobieranych na podstawie odrebnych przepisow otrzymane za poSrednictwein 

Urzedu Marszalkowskiego. 

Zaplanowane w budzecie Miasta przychody stanowily kwote 53.000 zl, natonliast 

uzyskane wplywy wyiiosily 19.123,80 zl, co oznacza realizacje planu w 36,08 %. W okresie 

pierwszego p6lrocza 2008 r nie dokonywano zadnych wydatk6w. 

Stan Srodk6w pienieznych Miejskiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki 

Wodnej na dzieli 30 czerwca 2008 r. wynosi 223.030,79 zl. 

Gospodarkq finansowa, dochodow wlasnych ilustruje ponizsza tabela 

SunlaRozdz. Nazwa jednostki 
obrotowych Dochod' 

80 101 Zes 01 Szko1 Nr 21 

I 	 I I 

5. 	 INFORMACJA o STANIE ZOBOWIAZAN WEDEUG TYTULOW 
DLUZNYCH ORAZ GWARANCJI I POWCZEN 

Zadluzenie Miasta z tytulu zaciqgniqtych kredyt6w i pozyczek na dzien 30.06.2008 r. 

stanowilo kwote 992.002 zl . 
\ 



Na kwotq te skladajq siq nastepujqce tytuly dluzne: 

1. Umowa Nr 701580019656 	z dnia 22.12.2004 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spblka 

Akcyjna Oddzial w Ostrolqce o udzielenie kredytu w kwocie 70.000 zt 

Termin splaty kredytu przypada na okres 30.09.2005 r. - 3 1.12.2009 r. 

Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. -. stanowi kwotq 23.333 zt. 

2. 	Umowa Nr 22/05/OA/WF/102 z dnia 29.12.2005 r. zawarta z Bankiem Ochrony 

~rodowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 89.87421. 

Terlnin splaty przypada na okres 20.09.2006 - 20.06.2010 r. 

Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 44.874 zl. 

3. Umowa Nr 796/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie 

o udzielenie pozyczki w kwocie 30.000 zL 


Termin splaty pozyczki przypada na okres 3 1.07.2005 - 3 1.09.2009 r. 


Zadluzenie na dzieh 30.06.2008 r. stanowi kwotq 12.000 zL 


4. 	 Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawic 

o udzielenie pozyczki w kwocie 29.829 zL 


Termin splaty poiyczki przypada na okres 30.1 1.2005 - 30.04.20 10 r. 


Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 11.932 zt. 


5. Uinowa 	 pozyczki Nr 837/04/OA/P z dnia 29.12.2004 r. zawarta z WFOS~GWw 

Warszawie o udzielenie pozyczki w kwocie 343.252 zt. 

Termin splaty pozyczki przypada na okres 30.1 1.2005 - 30.04.201 0 r. 

Zadluzenie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 135.239 zL 

6. 	 Ulnowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 01.08.2007 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawic 

o udzielenie pozyczki w kwocie 584.624 zt. 


Termin splaty pozyczki przypada na okres 30.09.2008 - 3 1.03.201 3 r. 


Zadluzenie na dzieh 30.06.2008 r. stanowi kwotq 584.624 zt. 


7. 	 Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOS~GWw Warszawie 

o udzielenie pozyczki w kwocie 180.000 zl. 

Termin splaty pozyczki przypada na okres 3 1.08.2008 -28.02.201 3 r. 


Zadluienie na dzien 30.06.2008 r. stanowi kwotq 180.000 z t  


Miasto udzielilo porqczen i gwarancji na ogolnq sumq 1.601.929 zl. 

Poreczenia te dotyczq 



- kredytow udzielonych Spolce z 0.0. ,,Towarzystwo Budownictwa Spolecznego" 

w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowe 

mieszkan na wynajem - kwota 1.301.929 zl, 

- porqczenia zobowiqzania Spolki ,,JUMA" wobec kontrahenta wykonujqcego roboty 

inwestycyjile - kwota 300.000 zl. 

Na dzien 30.06.2008 r. Miasto nie posiadalo zobowiqzan wyinagalnych. 

6. INFORMACJA 0 STANIE NALEZNOSCI 

Na dzien 30.06.2008 r. naleznoSci wymagalne Miasta stanowily kwote 1.720.753 zl, 

i dotyczyly: 

1) Urzedu Miejskiego w kwocie 76 1.23 8 zl, 

z tytulu : 

- oplat za wieczyste uzytkowanie gruntu 48.790 zl, 

- czynszu dzierzawnego i wynajmu lokali 6.955 zl, 
- ratalnej sprzedazy mieszkan 18.413 zl, 
- sprzedazy mienia komunalnego 27.030 zl, 
- mandatbw karnych kredytowanych 2.921 zl, 
- dostaw towarow i uslug 22.475 zl, 
- pozostalych naleznoici 2.5 16 zl, 
- podatkbw i oplat 632.138 zl, 

w tym: z tyt. podatku od nieruchomoSci 559.858 zl. 

2) Miejskiego Zespolu Obslugi Szk6l i Placowek 
OSwiatowo-Wychowawczych 2.01 2 1.1, 
w tyn1: 

- z tytulu dostaw towarow i uslug 2.012 zl. 

3) Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej 
- z tytulu zaliczek alimentacyjnych - 957.4 13 zl, 
- z tytulu dostaw towarow i uslug - 90 zl 



WYKONANIE DOCI-TODOWBUDZETOWYCH MIASTA ZA I POLROCZE 2008 r. 

Dz. Rozdz 5 TreSf Plan Wykonanie O/O 

I 2 3 4 5 6 7 

01 0 ROLNICTWO I LOWIECTWO 6 338 6 337,48 99,99 

01 095 Pozostala dzialalnoSd 6 338 6 337,48 99,99 

201 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na 6 338 6 337,48 99,99 
realizacjq zadan biezqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadail zleconych gminie 
ustawami 

400 WYTWARZANIE 1 ZAOPATRYWANIE W 200 000 0,OO 0,OO 
ENERG14 ELEKTRYCZNq, GAZ I WODq 

40002 Dosta~*czaniewody 200 000 0,OO 0,OO 

6300 Wplywy z tytutu pornocy finansowej udzielanej 200 000 0,OO 0,OO 
~niqdzy jednostkarni samorzqdu terytorialnego na 
dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i 
zakup6w inwestycyjnych 

700 GOSPODARKA MIESZKANlOWA 1 081 168 257 670,29 23,83 

70005 Gospodarka grantami i nieruchomoSciami 378 424 257 670,29 68,09 

0470 Wplywy z optat za zarzqd, uzytkowanie i 

uzytkowanie wieczyste nierucholnoici 40 000 38 921,15 97,30 
0750 Dochody z najmu i dzierzawy sktadnik6w 104 000 48 378,89 46.52 

majqtkowych Skarbu Panstwa jednostek 

samor~qdu terytorialnego lub innych jednostek 

zaliczanycli do sektora finansow publicznych 

oraz innych umow o podobnyrn charakterze 

0760 Wptyvvy z tytut~r przeksztatcenia prawa 30 000 8 304,70 27.68 

uzytkowania wieczystego przystug~rjqcego 

osobom fizycznym w prawo wlasnoici 
0770 Wptaly z tytutu odptatnego nabycia prawa 40 000 12 874,OO 32,19 

wtasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego 
nieruchomoici 

0830 Wptywy z ustug 25 000 I0 948,96 43,80 

0870 Wplywy ze sprzedazy sktadnikow majqtkowych 70 000 79 843,40 1 14.06 

0920 Pozostale oclsetki 8 500 3 661,72 43,08 

0970 Wplywy z r6znych docliodow 60 924 54 737,47 89,85 

70095 Pozostala dzialalnoSC 702 744 0,OO 9,OO 

0830 Wplywy z ustug I0 000 0,OO 0,OO 

6290 ~ r o d k ina dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin 692 744 0,OO 0,OO 

(zwiqzk6w gmin), powiat6w (zwiqzkdw powiatow), 
saniorzqdow wojewodztw, pozyskane z innych irodet 

1 
710 1 1 DZ~ALALNOSCUSLUCOWA 1 2 500 2 500,OO 100,OO 

71035 Jcmentarze 2 5001 2 500,001 100,001 



1 2 3 4 5 6 7 

2020 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 2 500 2 500,OO 100,OO 
zadania biezqce realizowane przez gminq na 
podstawie porozu~nien z organami administracji 
rzqdowej 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 170 022 134 979,35 79,39 

7501 1 Urzetly wojew6tlzltie 87 022 46 380,56 53,30 

201 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 84 692 45 605,OO 53,55 

realizacjq zadali biezqcych z zakresu administracji 

rzqdowej oraz innych zadah zleconych gminie 

~~s tawami  

2360 Dochody jednostek samorzqdu terytorialnego 2 330 775,56 33.29 

zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu 

ad~ninistracji rzqdowej oraz innych zadan 

zleconycli ustawami 

75023 Urzetly n~ i a s t  72 000 77 698,79 107,91 

0830 Wplywy z ustug 2 000 576,19 2X,S1 

0920 Pozostale odsetlti 0 G 995,58 0.00 

0970 Wptywy z r6Znych dochodow 70 000 70 127,02 100, IS 

75075 Promocja jednostelc salnorzqdu terytorialllego 1 1  000 10 900,OO 99,09 

0830 Wptywy z uslug 5 100 5 GO0,OO 109,80 

0960 Otlzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5 900 5 300,OO 89,83 

pieniginej 

751 LJRZ&DYNACZELNYCA ORGANOW 1 440 ??n nn ,Ir",UU r n nn 
-)","" 

WLADZY PANSTWOWEJ, I<ONTROLI I 
OCHRONY PKAWA ORAZ SqDOWNlCTWA 

75101 Urzetly ~~ncze lnyc l~  organow wlatlzy pa6stwowej, 1 440 720,OO 50,OO 
ltontroli i ocl~rony prawa 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na 1 440 720,OO 50100 

realizac-iq zadail biezqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadan 

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 000 1 000,OO 100,OO 
PRZECIWPOZAKOWA 

75414 Obrona c y w i l ~ ~ a  l 000 1 000,OO 100,OO 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na l 000 1 000,OO 100,00 

realizacjp zada~i biezqcych z zakresu ad~ninistrac.ji 
rzqdowej oraz innych zadan 

756 DDOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD 8 571 046 4 299 334,42 49,06 
OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCtI 
JEDNOSTEK NIEPOSJADAJqCYCH 
OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWlqZANE Z ICH POBOREM 

75601 Wptywy z podatku dochodowego od osob 15 500 5 739,91 37,03 

fizycznych 
0350 Podatek od dzialalnoSci gospodarczej osob 15 000 5 5 1 1,66 36.74 

fizycznych oplacany w forniie kalty podatkowej 





Zalqcznik NI. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

75831 CzeSf r6wnowaiqca sr~bwencji og6lnej dla gmin 292 41 1 146 208,OO 50,OO 

2920 Subwencje og6lne z budzetu panstwa 292 41 1 146 208,OO 50,OO 

801 OSWIATA I WYCHOWANIE 408 480 184 089,72 45,07 

80101 Szitoly podstawowe 39 480 3 992,48 1 0 , l  1 

0830 Wpiywy z usiug 0 3 992,48 0,OO 

2030 Dotac-je celowe otrzymane z budzetu panstwa na 39 480 0,OO 0.00 

rea1izac.j~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w 
gmin) 

80 104 Przeds~ltola 369 000 180 097,24 48,s 1 

0690 Wpiywy z roinych opiat 319 000 180 097,24 56,46 

6300 Wplywy z tytnlu poniocy finansowej udzielanej 50 000 0,OO 0,00 

miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego na 
dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i 
zakup6w inwestycy.jnych 

852 POIUOC SPOLECZNA 4 183 300 2 225 673,47 53,20 

8521 2 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka ali~nentacyjna oraz 3110100  1593617,lS 51,24 

skiadki na ubezpieczenia e~iie~ytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

0920 Pozostale odsetki 100 9,49 9,49 

0970 Wplywy z r6znych dochodow 10 000 12201,66 1 2 2 0 2  

201 0 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 3lOOOOO 1581406.00 51,Ol 

realizacjq zadali biezqcych z zakresu administracji 

rzqdowej oraz innych zadan zleconych gniinie 

ustawanii 

85213 Sltladlti na ubezpiecze~~ie ztirowotne oplacone za 31 000 16 000,OO 51,OI 

osoby pobierajqce niekt6re Swiatlczer~ia z pomocy 
sl)olecznej oraz 11ielit6re Swiadczenia rodzinne 

20 10 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 3 1 000 16 000,OO 5 I .h 1 

realizacjq zadan biezqcych z zakresu adniinist~.acji 

~zqdowejoraz innycli zadan zleconych gminie 

uslawami 

85214 Zasilki i polnoc w nilturze oraz skiadki na 490 000 258 200,OO 52,69 

ubezpieczenia enierytalne i rentowe 
2010 Dotacje celowe otrzyniane z budzetu pahstwa na 352 000 179 000,OO 50.85 

realizacj q zildali biezqcych z zakresu administracj i 

tzqdowej oraz innych zadilh zleconych gminie 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 138 000 79 200.00 57,39 

realizacjq wiasnych zadali bieiqcych gniin (zwiqzkow 
gm i n) 

8521 5 Dotatki mieszltanio\ve 500 301,32 60,26 

0920 Pozostale odsetki 300 193,32 64.14 

0970 Wplywy z rdznych dochod6w 200 108,OO 54.00 

85219 OSrodki pomocy spolecz~~ej 358 000 202 852,OO 56,66 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 358 000 202 852,OO 56,66 

realizacjq wlasnych zadan biezqcych gniin (zwiqzkbw 
gmin) 

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 47 400 23 703,OO 50,OI 

opiekuncze 
0830 Wpbwy z uslug 7 500 2 044,OO 27,25 



1 2 3 4 5 6 7 

2010 Dotacje celowe otrzylnane z budzetu palistwa na 39 900 21 659,OO 54:28 
realizacj~ zadali biezqcych zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadari 

85295 Pozostala dzialalnoSC 146 300 131 000,OO 89,51 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 146 300 131 000,OO 89,54 
realizacje wiasnych zadan biezqcych g~nin  (zwiqzl<6w 
gmin) 

854 EDIIKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85 325 85 325,OO 100,OO 

8541 5 Ponioc materialna dla 11czni6w 85 325 85 325,OO 100,OO 

2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na 85 325 85 325,OO 100.00 
realizacje zadari biezqcych z zakresu ad~ninistracji 
rzqdowej oraz innych zadari 

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 3 400 1 869,71 51,99 
S I ~ O D O W ~ S K A  

90001 Gospodarka Sciekolva i ochrona w6d 3 400 1 269,71 37,34 

0970 Wpiywy z roinych docllodow 3 400 1 269,71 37,34 

90095 Pozostala dzialalnosc 0 600,OO 0,OO 

0970 Wplyny z rbinych dochodow 0 600,00 0,00 

921 I<ULTURA 1OCHRONA DZIEDZICTWA 6 000 3 000,OO 50,OO 
NARODOWEGO 

92116 Uibliotelti 6 000 3 000,OO 50,OO 

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 6 000 3 000,OO 50,OO 
bietqce realizowane na podstawie porozumieri 
n~iqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 

926 I<LLTURA FIZYCZNA I SPORT 67 947 37 946,70 55,85 

92601 Obieltty sportowe 57 947 27 916,70 48,23 

0970 Wplywy z r6inych dochod6w 27 947 27 946,70 100,OO 

6300 W1)Iywyz tytulu po~nocy finans0we.j udzie1one.j 30 000 0,OO 0;OO 

micdzy jednoskami samorzqd~~ te~ytorialnegona 
dofinansowanie wtasnych zada~i inwestycyjnych i 
zakupow inwestycyjnych 

92605 Zadania w zakresie ltultury fizycznej i sport11 l o  000 10 000,OO 100,OO 

0970 Wptywy z rbinych dochod6w 10 000 I0 000,OO 100,OO 

RAZEM 20 828 825 10 855 515,77 52,12 



WYKONANIE DOCHODOW BUDZETOWYCH 
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 
WYKONYWANE PRZEZ MIASTO ZA I POEROCZE 2008 r. 

. ( Rozdz. 
1 2 

( 
1 

5 
3 

1 
1 

TreSC 

4 I 

Po7ostala dzialalno6d 

2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 
realizacjq zadali biezqcych z zakresu adniinistracji 
rzqdowej oraz innych zadali zleconych g~iiinie 

ADRllNlSTRACJA PUBLICZNA ) I  I I 
lil-zetly wojewodzkie 

201 0 Dotacje celowe otrzymane z budietu palistwa na 

realizacje zadali biezqcych z zaltresu administracji 

rzqdowej oraz innycli zadali zleconych gliiinie 

ustawarni 

IIRZQIIY NACZELNYCH ORGANOW 
WLADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII 
OCl lRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA 

Urzetly ~laczelnycl~ orgallow wladzy paristwowej, 
Itont~.olii ochrony prawa 

2010 	 Dotac-je celowe otrzylnane z budzetu panstwa na 
realizacjc zadali biezqcych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadari 

Obrona cywilna 

201 0 Llotacje celowe otrzyniane z budzetu palistwa na 
realizacjq zadali biezqcych z zal<resu administracji 
rzqdowe-j oraz. innycli zadari 

PORIOC SPOLECZNA 

~wiaclczenia rodzinne, zaliczlta alimentacyjna or 
skladlti na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
n bezpieczenia spotecznego 

20 10 	 Dotacje celowe otrzy~nane z budzetu palistwa na 

realizacjq zadali biezqcycli z zakresu administracji 

rzqd0we.j oraz innych zadali zleconych g~iiinie 

ustawami 

Slcladki na ubezpieczenie zdrowotne ol~lacone za 
osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pornocy 
spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne 

201 0 	 Dotacje celowe otrzylnane z buflzetu panstwa na 



5 3 4 


realizacjq zadali biezqcych z zakresu adrninistracji 


Irzqciowej oraz innycli zadali zleconych gminie 


I I 

ustawami I 
Zasilki i ponloc \v naturze oraz sltladki na 352 OOC 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

201 0 Dotacje celowe otrzymane z buclzetu panstwa na 352 000 


1 real izacie zadali biezqcych z zakresu adnli~iiitracj i I 

/rzqdowei oraz innycli zadari zleconych gminie I 

Uslugi ol)ickui~cze i specjalistyczne uslugi 

opicl(uficze 


20 10 Dotac.je celowe otrzymane z budzetu palistwa na 

realizacjc zadali biezqcych zaltresu adniinistracji 


1 rzqdowej oraz innych zadali 

RAZEM 3 616 370 
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Zafqcznik Nr 2 

WYKONANIE WYDATKOW BUDZETOWYCH MIASTA ZA I POLROCZE 2008 

Dz. 

1 
010 

400 

600 

630 

700 

Rozdz 

2 

01030 

01095 

40001 

40002 

60016 

63095 

70005 

70021 

70095 

5 
3 

2850 

4210 
4430 

4300 

6050 

4210 

4270 
4300 
6050 

41 10 
41 70 
4210 
4300 

4300 
6060 

6010 

4300 
4400 

4430 

TreSf. 

4 
ROLNICTWO I LOWIECTWO 

Izby rolnicze 

Wpfaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoici 2 % 

uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego . ' 


Pozostala dzialalnoif. 

Zakup 1nateriat6w i wyposazenia 

Rdzne oplaty i skladki 


WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 
ENERGIQ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODQ 

Dostarczanie ciepla 
Zakup ustug pozostalych 
Dostarczanie wody 
Wydatki inwestycyjne jednostek budietowych 

TRANSPORT I L ~ C Z N O S C  

Drogi publiczne glninne 
Zakup materiat6w i wyposazenia 

Zakup ustug re~nontowych 
Zakup uslug pozostalych 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

TURYSTYKA 

Pozostala dzialalnoSC 
Skladki na ubezpieczenia spoteczne 
Wynagrodzenia bezosobowe 
Zakup material6w i wyposazenia 
Zakup uslug pozostalych 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruutami i nieruchomoSciami 
Zakup uslug pozostalych 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedilostek 
budzetowych 
Towarzystwa budownictwa spolecznego 
Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wklad6w 
do sp6lek prawa handlowego oraz na uzupelnienie 
funduszy statutowychbank6wpalistwowychiinnych 
instytucj i finansowych 

Pozostala dzialalnoif. 
Zakup uslug pozostalych 
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
lokale i pomieszczenia garazowe 
R6zne oplaty i sktadki 

Plan 

5 
6 988 

650 
650 

6 338 
125 

6 213 

420 000 

20 000 
20 000 

400 000 
400 000 

3 884 325 

3 884 325 
10 000 

160 000 
138 000 

3 576 325 

15 200 

15 200 
140 

8 000 
2 560 
4 500 

2 385 000 

80 000 
20 000 
60 000 

70 000 
70 000 

2 235 000 
78 000 

8 000 

34 000 

Wykonanie 

6 
6 740,23 

402,75 
402,75 

6 337,48 
124,26 

6 213,22 

0,OO 

0,OO 
0,OO 
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4600 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b 15 000 2 298,84 15,33 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

6050 Wydatki inwestycyjne jenostek budietowych 2 100 000 0,OO 0,OO 

71 0 DZIALALNOSC USLUGOWA 127 900 12 103,21 9,46 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000 0,OO 0,OO 
4300 Zakup uslug pozostaiych 100 000 0,OO 0,OO 

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000 1 203,21 10,03 
4300 Zakup uslug pozostaiych 12 000 1 203,21 10,03 

71035 Cmentarze 7 500 2 500,OO 33,33 
4300 Zakup uslug pozostalych 7 500 5 000,OO 66,67 

71095 Pozostala dzialalnoSf 8 400 8 400,OO 100,OO 
4300 Zakup uslug pozostaiych 8 400 8 400,OO 100,OO 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 021 954 1 403 507,47 46,44 

7501 1 Urzpdy wojewbdzkie 84 692 45 605,OO 53,85 
401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 66 612 33 760,OO 50,68 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 435 5 435,OO 100,001 
41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 10 880 5 515,OO 50,69 
41 20 Skladki na Fundusz Pracy 1 765 895,OO 50,71 

75022 Rady miast 88 200 42 341,04 48,Ol 
3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 82 000 40 166,OO 48,')s 
42 10 Zakup materialbw i wyposazenia 4 000 1 275,35 31,88 

4300 Zakup uslug pozostaiych 500 0,OO 0,OO 
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 1 500 899,69 59,98 

telefonii kom6rkowej 
44 10 Podroze sluzbowe krajowe 200 0,OO 0,OO 

75023 Urzpdy Miast 2 747 284 1 245 981,97 45,35 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 3 000 2 977,58 99,25 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 315 000 623 997,89 47,45 
4040 Dodatkowe wynagrodze~lie roczne 84 419 84 4 19,02 100,OO 

41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 201 500 82 758,22 41,07 
41 20 Skladki na Fundusz Pracy 32 700 14 788,06 45,22 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 53 000 33 373,30 62,97 
42 10 Zakup materiatow i wyposazenia 199 000 110 527,61 5534 
4260 Zakup energii 40 000 21 685,73 54,21 

4270 Zakup uslug remontowych 56 000 32 200,4 1 57,50 

4280 Zakup uslug zdrowotnych 2 000 1 310,OO 65,50 
4300 Zakup uslug pozostaiycl~ 173 341 96 236,07 55,52 
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 7 000 1 778,72 25,41 
4360 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 10 000 4 888,60 48,89 

telefonii ko1116rkowej 
4370 Oplaty z tytutu zakupu uslug telekomunkacyjnych 20 000 6 708,70 3334 

telefonii stacjonarnej 
4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 8 000 2 353,99 29,42 
4430 R6zne oplaty i skladki 7 000 2 898,56 41,41 
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczeh socjalnych 33 743 26 000,OO 77,05 

4510 Opiaty na rzecz budzetu pahstwa 2 000 738,OO 36,90 
4610 Koszty postqpowania sqdowego i prokuratorskiego 4 039 4 038,85 100,OO 

4700 Szkolenia pracownikdw niebedqcych czionkami 20 000 7 454,OO 37,27 
korpusu siuzby cywilnej 

4740 Zakup materialdw papierniczych do sprzetu 6 000 2 206,63 36,78 
drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 
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Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w 4750 20 542 12 686,34 61,76 

i licencji 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 6050 439 000 69 955,69 15,94 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 10 000 0,OO 0,OO 

budzetowych 
75075 Promocja jednostek samorzgdu terytorialnego 86 424 64 722,75 74,89 

Wynagrodzenia bezosobowe 41 70 7 000 3 938,OO 56,26 
Zakup materialow i wyposazenia4210 16 000 9012,91 56,33 
Zakup uslug pozostalych 4300 63 424 51 771 $4 81,63 

75095 Pozostala dzialalnoSC 15 354 4 856,71 31,63 
Wplaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek 2900 5 354 2 677,OO 50,OO 

samorzqdu terytorialnego oraz zwiqzk6w gmin lub 
zwiqzk6w powiatow na dofinansowanie zadan 
biezqcych 
Zakup materialow i wyposazenia4210 5 000 965,OO 19,30 
Zakup uslug pozostalych 4300 5 000 1 214,71 24,29 

751 URZFDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY I 440 580,48 40,31 
PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ S.4DOWNICTWA 

75101 Urzedy naczelnych organow wtadzy pahstwowej, 1440 580,48 40,31 

kontroli i ochrony prawa 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 10 185 46,24 24,99 

Skladki na Fundusz Pracy 4120 3 0 7,50 25,OO 

Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 225 526,74 43,OO 

754 BEZPIECZENSTWOPUBLICZNE I OCHRONA 47 200 7 190,OO 15,23 

PRZECIW POZAROWA 

75404 Komendy Wojewodzkie Policji 17 000 7 000,OO 41,18 

Wplaty jednostek na fundusz celowy 3000 17 000 7000,OO 41,18 

7541 1 Komendy powiatowe Palistwowej Straiy Poiarnej 15 000 0,OO 0,OO 

Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq miedzy 6300 15 000 0,OO 0,OO 

jednostkami samorzqdu terytorialnego na 
dofinansowanie wlasnych zadari inwestycyjnych i 
zakup6w inwestycyjntch 

75412 Ochotnicze straie poiarne 7 200 190,OO 2,64 

Zakup materialow i wyposazenia42 10 5 000 0,OO 0,OO 

Zakup ustug pozostabch 4300 2 000 0,OO 0,OO 

R6zne oplaty i skladki4430 200 190,OO 95,OO 

75414 Obrona Cywilna 1 000 0,OO 0,OO 

Zakup materialow i wyposazenia42 10 200 0,OO 0,OO 

Zakup uslug pozostabch 4300 800 0,OO 0,OO 

75478 Usuwanie skutk6w klesk iywiolowych 7 000 0,OO 0,OO 

Zakup material6w i wyposazenia4210 6 000 0,OO 0,OO 

Zakup uslug pozostalych 4300 1 000 0,OO 0,OO 

757 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO 136 500 18 579,99 13,61 

75702 Obsluga papierow waroiciowych, kredytbw i 30 000 18 579,99 61,93 

poiyczek jednostek samorzgdu terytorialnego 
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 30 000 18 579,99 61,93 

papier6w wartoiciowych oraz od krajowych poiyczek i 
kredyt6w 

75704 Rozticzenia z tytulu poreczeh i gwarancji 106 500 0,OO 0,OO 

udzielonych przez Skarb Pahstwa lub jednostke 
samorzqdu terytorialnego 
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Wyplaty z tytuiu gwarancji i poreczeh 8020 106 500 0,OO 0,OO 

758 ROZNE ROZLlCZENlA 20 000 0,OO 0,OO 
75818 Rezerwy og6lne i celowe 20 000 0,OO 0,OO 

Rezerwy4810 20 000 0,OO 0,OO 

801 OSW~ATA1WYCHOWANlE 8 514 366 4 209 231,83 49,44 

80101 Szkoly podstawowe 3 921 463 1 950 577,36 49,74 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeli 3020 10 000 3 472,92 34,73 
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 40 10 2 653 054 1 225 477,33 46,19 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 194 600 178 935,92 91,95 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4 1 10 433 694 206 57734 47,63 
Skladki na Fundusz Pracy 4 120 68 733 32 686,31 47,56 
Wynagrodzenia bezosobowe 4 170 6 000 1 800,OO 30,OO 
Zakup materiai6w i wyposazenia421 0 127 000 85 678,51 67,46 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek4240 5 200 2 518,58 48,43 

Zakup energii 4260 5 1 000 19 990,36 39,20 
Zakup usiug remontowych 4270 164 000 42 448,31 25,88 
Zakup uslug zdrowotnych 4280 2 000 1 114,OO 55,70 

Zakup uslug pozostalych 4300 24 000 19 375,70 80,73 
Zakup uslug dostqpu do sieci Internet 4350 3 200 1 448,45 45,26 
Oplaty z tytuiu zakupu uslug telekomunkacyjnych 4370 6 500 3 596,05 55,32 
telefonii stacjonarnej 
Podr6Be sluzbowe krajowe 44 10 4 000 1 782,13 443.5 

R6zne oplaty i skladki4430 4 000 3 808,OO 95,20 
Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczeri socjalnych 4440 150 982 1 13 245,OO 75,Ol 

Oplaty na rzecz budzetu paristwa 45 10 6 000 3695,47 61,59 
Zakup material6w papierniczych do sprzetu 4740 4 000 2 128,82 53,22 
drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 
Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 4750 3 500 797,96 22,80 
i licencji 

801 04 Przedszkola 1 955 004 929 826,80 47,56 
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 3020 5 400 1 709,64 31,66 

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 40 10 1236 171 585 194,86 47,34 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 90 550 81 929,69 90,48 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 10 195 471 101 871,27 52,12 
Skladki na Fundusz Pracy 4 120 30 980 16 269,38 52,52 
Wynagrodzenia bezosobowe 4 170 2 000 0,OO 0,OO 
Zakup material6w i wyposaienia4210 59 000 23 530,78 39,88 
Zakup energii 4260 64 000 33 409,92 52,20 

Zakup uslug remontowych 4270 18 000 0,OO 0,OO 

Zakup usfug zdrowotnych 4280 2 800 275,OO 9,82 

Zakup uslug pozostalych 4300 17 000 11 297,34 66,45 
Zakup usfug dostqpu do sieci Internet 4350 2 160 774,90 35,88 
Oplaty z tytulu zakupu usfug telekomunkacyjnych 4370 5 400 2 140,94 39,65 
telefonii stacjonarnej 
Podr6ze siuzbowe krajowe 44 10 1 100 214,20 19,47 
R6zne opiaty i skladki4430 2 000 ! 730,OO 36,50 
Odpisy na zakfadowy fundusz Swiadczen socjalnych 4440 78 472 58 862,OO 75,O 1 

Zakup materiaMw papierniczych do sprzetu 4740 1 500 1 16,88 7,79 
drukarskiego i urzqdzeri kserograficznych 

Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 4750 3 000 0,OO 0,OO 
i licencji 



Zalqcznik Nr 2 

1 2 3 4 5 6 7 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 140 000 11 500,OO 8,2 1 

80110 Gimnazja 1 986 787 1 018 630,74 51,27 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 6 322 0,OO 0,OO 

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 1 370 180 660 836,40 48,23 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 650 101 243,16 92,33 
41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 225 844 125 520,Ol 55,58 
4 120 Skladki na Fundusz Pracy 35 791 18 850,12 52,67 
41 70 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000 5 018,OO 41,82 
42 10 Zakup materiat6w i wyposaienia 66 500 13 874,88 20,86 
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznychi ksi@ek 7 000 324,50 4,64 

4260 Zakup energii 27 000 17 039,87 63,l l  
4270 Zakup ustug remontowych 10 000 0,OO 0,OO 
4280 Zakup ustug zdrowotnych 2 000 0,OO 0,OO 
4300 Zakup ustug pozostalych 13 000 7 836,44 60,28 
4350 Zakup uslug dostepu do sieci Internet 3 300 664,90 20,15 
4370 Oplaty z tytutu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4 100 849,42 20,72 

telefonii stacjonarnej 
44 10 Podr6ze stuzbowe krajowe 2 500 872,04 34,88 
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeli socjalnych 87 600 65 701,OO 75,OO 

4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym program6w 4 000 0,OO 0,OO 
i licencji 

80113 Dowoienie uczni6w do szk6l 55 000 35 759,77 65,02 
4300 Zakup ustug pozostalych 55 000 35 759,77 65,02 

80114 Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej 276 667 131 204,83 47,42 
szk6l 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 500 499,72 99,94 

40 10 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 191 101 78 872,20 41,27 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 20( 12 791,52 90,08 
41 10 Skladki na ubezpieczenia spoteczne 29 121 14 644,55 50,29 

4120 Sktadki na Fundusz Pracy 4 61' 2 239,82 48,53 
42 10 Zakup materiat6w i wyposazenia 11 500 7 417,41 64,50 
4300 Zakup uslug pozostalych 7 000 3 384,41 48,35 
4350 Zakup ustug dost~pu do sieci Internet 1 300 741,76 57,06 

4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 5 000 2 168,63 43,37 
telefonii stacjonarnej 

441 0 Podrcize stuzbowe krajowe 1 000 639,96 64,OO 
4430 R6zne optaty i skladki 100 0,OO 0,00 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 5 230 3 930,OO 75,14 

4740 Zakup materiat6w papierniczych do sprzetu 1 000 336,85 33,69 
drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 

4750 Zakup akcesoridw komputerowych, w tym program6w 5 000 3 538,OO 70,76 
i licencji 

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 38 690 6 098,28 15,76 

1 

4300 Zakup uslug pozostalych 27 630 5 750,50 20,81 
44 10 Podr6ze stuzbowe krajowe 11 060 347,78 3,14 

80148 Stol6wki szkolne 218 801 90 634,05 41,42 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh 2 720 0,OO 0,OO 

40 10 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeti 151 763 66 018,79 43,50 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie rocme 11 840 7 609,61 64,27 
41 10 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 23 530 8 177,26 34,75 
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 3 730 1 416,OO 37,96 
4210 Zakup materiatow i wyposazenia 10000 . 964,89 9,65 
4260 Zakup energii 4 000 2 000,OO 50,OO 
4280 Zakup ustug zdrowotnych 500 0,OO 0,OO 
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4300 Zakup uslug pozostaiych 5 000 160,50 3,21 

4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeli socjalnych 5 718 4 287,OO 74,97 

80195 Pozostala dziala1noSC 61 954 46 500,OO 75,06 
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych 61 954 46 500,OO 75,06 

851 OCHRONA ZDROWIA 170 000 50 234,OS 29,SS 

851 53 Zwalczanie narkomanii 15 000 4 562,60 30,42 
4210 Zakup materialow i wyposazenia 3 000 362,60 12,09 
4300 Zakup uslug pozostaiych 12 000 4 200,OO 35,OO 

85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 155 000 45 671,45 29,47 
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 5 000 0,OO 0,OO 

biezqce realizowane na podstawie porozumieri (urnow) 
miqdzy jednostkami samorzqdu terytorialnego 

2820 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 12 000 12 000,OO 100,OO 
dofinansowanie zadari zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 14 600 6 984,54 47,84 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 150 1 1 10,92 96,60 

41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 3 500 1 395,06 39,86 

4120 Skladki na Fundusz Pracy 500 225,87 45,17 
4 1 70 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 3 342,68 33,43 
42 10 Zakup materialow i wyposatenia 61 338 6 446,48 10,51 
4300 Zakup uslug pozostalych 46 000 13 597,90 29,56 
4410 Podr6ze sluzbowe krajowe 500 156,OO 3 1,20 
4440 Odpisy na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych 412 412,OO 100,OO 

852 POMOC SPOLECZNA 5 024 291 2 409 960,53 47,97 

85212 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 3 105 100 1 399 064,16 45,06 
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 

29 10 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 5 000 2 128,Ol 42,56 
przeznaczenie~n lub pobranych w nadmiemej 
wysokoici 

3 1 10 ~wiadczenia spoleczne 2 981 000 1 343 791,39 45,08 
401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 52 614 22 523,26 42,81 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 890 3 736,20 96,05 
41 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 35 854 15 668,07 43,70 
4 120 Skladki na Fundusz Pracy 1 384 561,93 40,60 
421 0 Zakup material6w i wyposaienia 13 000 6 252,15 48,09 
4300 Zakup uslug pozostaiych 3 000 2 776,19 92,54 
4370 Oplaty z tytulu zakupu usiug teleko~nunkacyjnych 1 500 1 225,08 8 1,67 

telefonii stacjonarnej 
4410 Podr6ze sluibowe krajowe 1 000 43,lO 4,3 1 

4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z 100 3,78 3,78 
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiemej 
wysokoSci 

4700 Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami 1 258 0,OO 0,OO 
kor~usu  siuzby cywilnei 

4740 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu 2 000 0,OO 0,OO 
drukarskiego i urzqdzen kserograficznych 

4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programow 3 500 355,OO 10,14 
i licencji 
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85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacone za 31 000 15 898,92 51,29 

osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy 
spolecznej oraz niekt6re Swiadczenia rodzinne 

4130 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne 31 000 15 898,92 51,29 
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 570 000 281 424,29 49,37 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3 1 10 ~wiadczenia spoteczne 570 000 281 424,29 49,37 

85215 Dodatki mieszkaniowe 550 000 276 492,13 50,27 
3 1 10 ~wiadczeniaspoteczne 550 000 276 492,13 50,27 

85219 OSrodki pomocy spolecznej 519 742 274 272,76 52,77 
40 10 ~ ~ n a g r o d z e n i aosobowe pracownik6w 358 000 173 662,73 48,5 1 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 155 26 01 1 ,SO 99,45 
41 10 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 57 615 30 2 10,44 52,44 
41 20 Skladki na Fundusz Pracy 9 14;! 3 969,05 43,42 

4 170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 680,OO 85,OO 
42 10 Zakup material6w i wyposazenia 20 000 12 309,61 6135 
4260 Zakup energii 6 000 3 244,59 54,08 
4270 Zakup ustug remontowych 2 000 649,04 32,45 
4300 Zakup ustug pozostalych 7 000 5 075,63 72,51 
4350 Zakup ustug dostqpu do sieci Internet 600 264,OO 44,OO 
4370 Optaty z tytutu zakupu uslug telekomunkacyjnych 5 000 1 259,56 25,19 

telefonii stacjonarnej 
44 10 Podr6ze stuzbowe krajowe 2 000 729,80 36,49 
4430 R6zne optaty i sktadki 400 79,30 19,83 
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeli socjalnych 16 730 12 550,OO 75,Ol 

4480 Podatek od ~~ieruchomoSci 1 300 G30,OO 48,46 

4700 Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami 3 000 1 260,OO 42,OO 
korpusu stuzby cywilnej 

4740 Zakup materialow papierniczych do sprzqtu 2 000 0,OO 0,OO 
drukarskiego i urzqdzeli kserograficznych 

4750 Zakup akcesoriow komputerowych, w tym program6w 2 000 1 687,21 84,36 
i licencji 

85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi 74 149 41 699,59 56,24 
opiekuhcze 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 57 855 30 483,25 52,69 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 042 5 041,20 99,98 
41 10 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 9711 5 457,46 56,20 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 541 717,68 46,57 

85295 Pozostala dzialalnoSC 174 300 121 108,68 69,48 
3 1 10 ~wiadczenia spoleczne 174 300 121 109,68 69,48 

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 237 260 173 228,34 73,Ol 

85401 ~wietlice szkolne 143 935 83 667,80 58,13 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 950 0,OO 0,OO 

401 0 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 108 060 55 480,43 5 1,34 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100 8 099,96 100,OO 
41 10 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 15 830 11 956,17 7533 
4120 Sktadki na Fundusz Pracy 2 508 1 766,24 70,42 
4440 Odpisy na zaktadowy fundusz Swiadczeli socjalnych 8 487 '6 365,OO 75,OO 

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 8 000 7 960,54 99,51 
i mlodzieiy szkolnej, a takie szkolenia mlodzieiy 

4300 Zakup uslug pozostalych 8 000 7 960,54 9 9 3 1 
85415 Pomoc dla uczni6w 85 325 81 600,OO 95,63 



Zalqcznik Nr 2 

2 3 4 
3240 Stypendia dla uczni6w 

Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d 
4270 Zakup uslug remontowych 

4300 Zakup ustug pozostaiych 

45 10 Oplaty na rzecz budzetu paristwa 


Gospodarka odpadami 
4300 	 Zakup uslug pozostalych 

Oczyszczanie miast i wsi 

4300 	 Zakup ustug pozostaiych 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

4210 Zakup materiat6w i wyposaienia 
4300 Zakup uslug pozostalych 

OSwietlenie ulic, plac6w i dr6g 

4210 Zakup ~naterialdw i wyposazenia 

4260 Zakup energii 

4270 Zakup uslug remontowych 

4300 Zakup uslug pozostaiych 


Pozostala dzialalnoSf 
41 10 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 

41 70 Wynagrodzenia bezosobowe 

4210 Zakup material6w i wyposazenia 


4260 Zakup energii 
4270 Zakup ustug remontowych 
4300 Zakup ustug pozostaiych 
4500 Pozostale podatki na rzecz budzet6w jednostek 

samorzqdu terytorialnego 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 

lDomy i oirodki kultury, Swietlicr i kluby 

2480 Dotacja podmiotowa z budietu dla samorzqdowej 
instytucji kultury 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 
Biblioteki 

2480 	 Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzqdowej 
instytucji kultury 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Obiekty sportowe 
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
2820 	 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadari zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 
41 10 Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 
4120 Skladki na Fundusz Pracy 
41 70 Wynagrodzenia bezosobowe 
4210 'Zakup rna\~~ia\~-wiwyposainia 
4260 	 Zakup energii 

\ 



1 2 3 4 5 6 7 
4270 Zakup uslug remontowych 5 050 30,OO 0,59 
4300 Zakup uslug pozostaiych 13 000 8 014,87 61,65 
4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyj~lych 2 804 1 201,20 42,84 

telefonii stacjonarnej 
4430 R6zne oplaty i skladki 400 0,OO 0,OO 
4440 Odpisy na zakiadowy fundusz Swiadczeli socjalnych 1 646 1 646,OO 100,OO 

RAZEM 25 556 587 9 217 043,53 36,07 



Zalqcznik Nr 2a 

WYKONANIE WYDATKOW BUDZETOWYCH 
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ 
WYKONYWANE PRZEZ MIASTO ZA I POLROCZE 2008 r. 

Dz. Rozdz TreSC5 Plan Wykonanie 

1 2 43 5 6 
010 ROLNICTWO I LOWIECTWO 6 338 6 337,48 

01095 Pozostafa dzialalnoSC 6 338 6 337,48 
Zakup materialow i wyposazenia4210 125 124,26 
R6zne oplaty i skladki4430 6 213 6 21 3,22 

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 692 45 605,OO 

75011 U r z ~ d y  wojew6dzkie 84 692 45 605,OO 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 4010 66 612 33 760,OO 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 5 435 5 435,OO 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 10 10 880 5 5 15,OO 
Skladki na Fundusz Pracy 41 20 1 765 895,OO 

751 URZFDY NACZELNYCH ORGANOW WLADZY 1440 580,48 
PANSTWOWEJ, ICONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SqDOWNICTWA 

75101 Urz~dy naczelnycli organ6w wladzy panstwowej, 1 440 580,48 
kontroli i ochrony prawa 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 10 185 46,24 
Skladki na Fundusz Pracy 4120 3 0 7,50 
Wynagrodzenia bezosobowe 41 70 I 225 526,74 

754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1 000 o,oo 
PRZECIWPOZAROWA 

75414 Obrona Cywilna 1 000 0,OO 
Zakup materialow i wyposazenia4210 200 0,OO 
Zakup uslug pozostalych 4300 800 0,OO 

852 POMOC SPOLECZNA 3 522 900 1 611 164,74 

85212 ~wiadczenia rodzinne, zaliczka alinie~ltacyjna oraz 3 100 000 1396 932,37 
skladki na ubezpieczenia enlerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia spolecznego 
~wiadczenia spoleczne 31 10 2 981 000 1 343 791,39 
Wynagrodzenia osobowe pracownikow 401 0 52 614 22 523,26 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 3 890 3 736,20 
Skladki na ubezpieczenia spoleczne 41 10 35 854 15 668,07 

Skladki na Fundusz Pracy 4120 1 384 561,93 
Zakup materialow i wyposazenia 4210 13 000 6 252,15 

Zakup uslug pozostalych 4300 3 000 2 776,19 
Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunkacyjnych 4370 1 500 1 225,OS 

telefonii stacjonarnej 
Podr6ze sluzbowe krajowe 4410 1 000 43,lO 
Szkolenia pracownik6w niebcdqcych czlonkami 4700 1 258 0,OO 

korpusu sluzbv cvwilnei 
Zakup material6w papierniczych do sprzetu 4740 2 000 0,OO 

drukarskiego i urzqdzeri kserografjcznych 

9" 


7 
99,99 

99,99 
99,4l 

100,OO 

53,85 

53,85 
50,68 

100,OO 
50,69 
50,71 

40,31 

40,31 

24,99 
25,OO 
43,OO 

o,oo 

0,OO 
0,OO 
0,OO 

4573 

45,06 

45,08 
42,8 1 
96,05 
43,70 
40,60 
48,09 
92,54 
81,67 

4,3 1 
0,OO 

0,OO 



1 2 3 4 5 6 7 
4750 Zakup akcesori6w komputerowych, w tym programdw 3 500 355,OO 10,14 

i Iicencji 
85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne optacone za 31 000 15 898,92 51,29 

osoby pobierajqce niektdre Swiadczenia z pomocy 
spolecznej oraz niektdre Swiadczenia rodzinne 

4130 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 31 000 15 898,92 5 1,29 
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na 352 000 176 675,45 50,19 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
3 1 10 ~wiadczenia spoteczne 352 000 176 675,45 50,19 

85228 Uslugi opiekulicze i specjalistyczne uslugi 39 900 21 658,OO 54,28 
opiekuncze 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 31 349 15 830,83 50,50 
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 594 2 593,60 99,98 
4 1 10 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 5 125 2 852,88 55,67 
4 120 Sktadki na Fundusz Pracy 832 380,69 45,76 

RAZEM 3 616 370 1 663 687,70 46,OO 



- - 

alna lzba Obrachunkowa w Warszawie 

jednos tk i  samorzqdu terytorialnego 

o dnia 30 czerwca 

E l .  Wydatki bieiqce 

82. Wydatki majqtkowe 

C. NADWY~-KAIDEFICYT (A-6) 

D. FINANSOWANIE (Dl-D2) 
Dl .  Prrychody og6lem , ~ t e g o :

, I  I.kredyty i pozyczki ' \, 
w tym. 
D l  11. na realizacje programow i projekt6w realizowanych z 
udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 3 ustawy o 
finansach publlcznych 

D12. splata poiyczek udzielonych 

D13. nadwyika z lat ubieglych 

w tym: 

0131. Srodki na pokrycie def~cytu 

D14. papiery wartoSciowe 

w tym: 
D141. na real~zacje prograni6w i projekt6w realizowanych z 
udzialem Srodk6w, o kl6rych mowa w art;'5'5'bst. 3 ustawy o 
finansach publicznych 
D l  5. oblrgacje jednostek samorzqdowjch oraz zwiqzkbw 
komunalnych 
w tym: 
Dl51. na realizacje program6w iprojektow realizowanych z 
udzialem Srodkbw, o ktbrych mowa wart. 5 ust. 3 ustawy o 
f~nansach publicznych 

D16. prywatyzacja majqtku jst 

-.47. inne ir6dla 


( tym: 
0171. Srodki na pokrycie defrcytu 

D2. Rozchody ogblem 
z tego: 
D21. spfaty kredyt6w ipoiyczek 
w tym: 
D211. na real~zacje programow i projekt6w realizowanych z 
udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art.5 ust. 3 ustawy o 
finansach publicznych 

022. poiyczki (udzielone) 
D23. wykup papier6w wartoSciowych 
w tym: 
D231. na realizacje programdw iprojektbw realizowanych z 
udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art.5 ust. 3 ustawy o 
finansach publicznych 
D24. wykup obligacji sarmorzqdowych 
w tym: 
0241. na realizacje program6w iprojekt6w realizowanych z 
udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o 
finansach publicznych 
D25. inne cele 

ipiepolrzebne skreSl~C 

18 549 050,OO 

7 007 537,OO 

-4 727 762,OO 

4 367 337,OO 

0,OO 

0,OO 

556 246,OO 

556 246,OO 

0,oo 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

195 821,OO 

195 821,OO 

0,OO 

0,OO 

0,oo 

0,OO 

0,oo 

0,OO 

1 . 

9 061 605,34 

155 438,19 

1 638 472,24 

1 548 2 '6 -
1 604 926,98 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

556 245,93 

0,OO 

0,oo 

0,OO 

0,OO 

0,OO 

-
u,OO 

1 048 681,05 

0,OO 

56 678,72 

56 678,72 

0,OO 

0,OO 

0,oo 

0,OO 

0,oo 

0,OO 

1029/7171002 2008-07-23 

telelon rok m-c dzied 

-..--.---....---



Rb-34 kwartalne ~Prawozdanie z Regionalna lzba Obrachunkowa w 
URZqD MlEJSKl wykonania planow finansowych WarszawieI I 

dochoddw wtasnych 
ul.Moniuszki 6 jednostek budietowych i wydatkow 

nirni sfinansowanych 
99757F59DECF05BO 

za okres od poczqtku roku 2008 
000524803 do korica 2 kwartalu roku 2008 

I I 

INazwa wojew~dztwa~)~) mazowieckie I Przed wv~elnieniem orzeczvtac 
Nazwa powiatu I zwiqzku makowski 

') niepotrzebne skreSliC , l i  

dotyczy jednostek samorzqdu te~torialnego i ich zwiqzk6w 


31dotyczy pafistwowych jednostek budietowych 


4, nie dotyczy jednostek samorzqdu terytorialnego 


102917171002 \ 2008-07-23 

Gldwny Ksiegowy I Skarbnik telefon rok m-c dzierl 



Wyszczegolnienie 

I)Kwota naleinoSci.pomniejszona o odpis aktualizujqcy naleinoSci oraz odsetki od naleinoici niezaplaconych w terminie 

Gtowny Ksiegowy I Skarbnik telefon rok m-c dzieli 



&Q 6I 

IMINISTERSTWOFI NANSOW. ul. Swietokrzvska 12. 00-916 Warszawa 
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I I ~ d r e s a t :  

Rb-34 kwartalne s~rawozdanie Regionalna lzba Obrachunkowa w URZhD MlEJSKl wykonania planow finansowych WarszawieI I 
I I dochoddw wlasnych 1ul.Moniuszki 6 jednostek budietowych i wydatkow 

06-200 M A I < ~ WMAZOWlECKl nimi sfinansowanvch 
( ~ u m e ridentyfikacyjny REGON 1 I CF730C38A8A9E994 

za okres od poczqtku roku 2008 I I 1111llrlll1llllllHllllllll1llllllllllYlW~lll~ll1ll1llllllllido konca 2 kwartalu roku 2008 
I I 

Nazwa woje~6dztwa"~' mazowieckie I Przed wypeinieniem przeczytac 

woj. powiat gmina typ gm, zwiqzek jst typ zw. czg5C 3, symbol identyfikujqcy irodlo powstania dochodow 4)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I I 

H Razem 81735 330 000,OO 125 985,15 
150 (Stan Srodkow pienieinych na 
K poczqtek okresu sprawozdawczego) 17 815,OO 17 814,36 


L 190 Og61em (H+K150) 347 815,OO 143 799,; 


2, dotyczy jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzkdw 


3, dotyczy panstwowych jednostek budietowych 


4, nie dotyczy jednostek samorzqdkr terytorialnego 

BURMISTRZ MIAS'I'A 

/029/7171002 2008-07-23 

Gtbwny Ksiegowy / Skarbnik telefon rok m-c dzieli 



-

6. !it.),ilc;ijuaz]d 8 strona 2 sprawozdania Rb-34, Dzial801, Rozdziat 80104, M A K ~ WM 
~ ' i .-290Ljii ajicj-+,r J' :eaz. Wydatki 


Kod l~ :;7..b;j4j.4;:;1 H F K ~ ~ + ! :rij );? ' "' 

pozycji 

~ d z d i ~ a k&iagraf 
plan wykonanie 

I W I 021 l ~ w o t aodpisu aktualizujcego nalenoci I 0,001 

W 022 Kwota odsetek od Kalenoci 
0,ooniezapaconych w terminie 

, W 
I 

040 
I
Zobowiazania 

I 
10 759.96 

I I 

Kwota naleznoici pornniejszona o odpis aktualizujqcy naleznoSci oraz odsetki od naleinoici niezaplaconych w terrninie 

\ 
1029/7171002 2008-07-23 

Gt6wny Ksiegowy ISkarbnik telefon rok m-c dzierl 



&rQc,J,uiVL,, I; 
IMINISTERSTWOFANANSOW.ul. Swietokrzvska 12. 00-916 Warszawa 

Rb-33 ~ S r o c z n e  Iroczn e 

ul.Moniuszki 6 finansowych funduszy celowych nie 


06-200 M A K ~ WMAZOWlECKl posiadajqcych osobowosci 
I I I 
Numer identyfikacyjny REGON I prawnej I 

I za okres od poczqtku rokrl 
do dnia 30 czerwca roku 2008 

( woj. / powiat ( gmina / typ ym. I zwiqiek jst I typ zw. I I czqsC1' dzial I rozdzialcelowegofunduszu 

A. strona 1 sprawozclania Rb-33, Dzlaf 900, Rozdzial90011, M A K ~ W  M 

Razem 94196 I 53 000.001 19 I23,801 

----.- ----

-.-.a*u=----

1) niepotrzebne skreSliC 

2) dotyczy jednostek samorzqdu terytorialnego i ich zwiqzkow 

3) dotyczy panstwowych funduszy celowych bez osobowosci prawnej 

M T A  
/029/717100d 2008-07-23 

'i;towny Ksiegowy / ~kaibnik telefon rok m-c dzieh 



:> . - . . .  7 Jq-g"T1sI--?.;!$ u a3,!b lP, , k ..-., 

B. I:!. D!Tnrti~-c?z!riSi  	 strona 2 sprawozdania Rb-33, Dzial900, Rozdzia~90011,MAKOW M 

(-),s.,'c ..(>.? [3 ~:Y!{&;<<BT,X,. I>J'~C[Z. Koszty i inne obciqzenia

K Q ~75, .la..ii;..*ia, nirfi!i,yg#t;+J:; 


pozycji plan wykonanie 


I I I 	 . 
1 100 (Odpisy arnortyzacji) 0,001 0,oo 

P 100 (Inne zrnniejszenia) 0,001 0,OO 

N Razem 95536 I 100 000.001 0.00 
130 Stan Srodk6w obrotowych netto na kon~ec 158 ooo,oo 223 030,79okresu sprawozdawczego 

s 190 Oa61em (N+P1301 258 000.00 223 030.79 

Stan na poczqtek okresu Stan na koniec okresu
Wyszczegolnienie sprawozdawczego sprawozdawczego I 

Kwota odpisu aktualizujqcego 
I 	 naleinokci ', I - -.-.- --

Kwota odsetek od naleinoBciw 022 
niezaptaconych w terminie 


W 030 Pozostale Brodki obrotowe 


1) Kwota naleinosci pomniejszona o odpis aktualizujqcy naleznoici oraz odsetki od naleinosci niezaplaconychw terminie 

1 
1029/7171002 2008-07-23 

Gl6wny Ksiegowy 1 Skarbnik telefon rok rn-c dzieh 
~rzewodd'zqcy Zarzqdu\! 



strona 3 sprawozciania Rb-33, Dzial900, Rozdzial90011, MAKOW M 

Stan na poczqtek okresu Stan na koniec okresu 
Paragraf sprawozdawczego sprawozdawczego 

100 (Inne) I 

mg awet Gutowski 102917171002 \ 2008-07-23smpf"TA
Gl6wny Ksiegowy ISkarbnik telefon rok rn-c dzieri 



?,, ,".% -.--, >.r-, ,--7 -.TJKZ ::!kli3 .!:,L ! c . !5...? 
iii. r;:[!3:3 ii-lc;.zl<i 6 

2. Zobowiqzania C::G-f),()o Tl?g;:j,k.fit,xj-13':.;.iz 

Stan na poczqtek okresu Stan na koniec okresu 

utows/zi 102917 1 71 002 ! i 2008-07-23 

Glowny Ksiegowy I Skarbnik telefon rok m-c dzien 
Przewod iczqcy ZarzqduI 



1 

C. Uzupelniajqce dane o kredytach i pozyczkach na realizacjq programow i projektow finansowanych z udziafern 
srodkow, o ktorych rnowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych 

LP. 

, 


Wyszczegolnienie 

2 
Ogotem kredyty i pozyczk~, 
z tego: 
na wspoifinansowanie 
(udziat wtasny) 
na pokrycie wydatkow 
unijnych 

z budzetu panstwa 
ogoiern 

tYrn: 

diugoterm~nowe 

z innycn zrodei 
ogotem / 

tym: 

dlugoterninowe -
3 4 5 6 

0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 

X X 0,OO 0,oo 

0,oo 0,oo 0,oo 0,oo 

I
- 7 T+Z W T  C-pA-c A L & , A l  BURMISTrZMIAS'TA 
", 

mgr * wet utowski 
/029/7171002 2008-07-23 


Glowny Ksipgowy I Skarbnik lelefon rok m c  dzien Kierownik jednostkl I 
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Miejski Zespol Obslugi Szkol Makow Maz., dn. 29.08.2008 r. 
i Plac6wek OSwiatowo-Wychowawczych 
w Makowie Mazowieckim 

7;i )i"-I
3 ;  


INFORMAC JA 


z PRZYGOTOWANIA PLACO WEK 0sWIATOWYCH 
DO ROZPOCZ&CZA ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 

W zblizajqcym siq nowym roku szkolnym 200812009 w placowkach oSwiatowych 

prowadzonych przez Miasto Makow Mazowiecki zajqcia rozpocznq sie w dniu 

0 1 wrzeinia 2008 r. 

W roku 2008 zostalo zlozonych kilka wnioskow m.in. do Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Wojewody Mazowieckiego, Urzedu Marszalkowskiego w ramach r6znych 

programow pomocowych na pozyskanie dodatkowych Srodkow pozabudzetowych z 

przeznaczeniem na: stypendia dla uczniow o charakterze socjalnym, nauka jezyka 

angielskiego w klasach I i I1 szkoly podstawowej, wyprawka szkolna, dofinansowanie 

kosztow ksztalcenia mlodocianych, remonty-modernizacje, wyposazenia placowek 

~Swiatowych. Wszystkie zlozone wnioski zostaly zakwalifikowane do dofinansowania. 

Programy te sq realizowane w ciqgu roku kalendarzowego w zaleznoSci od terminu 

naboru wnioskow. 

W ldasach I szkol podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2008109 

rozpocznie naukq nastqpujqca liczba dzieci: 

kl. I szkoly podstawowej Nr 1 - 59 uczniow kl. I gimnazjum Nr 1 - 75 uczni6w 

kl. I szkoly podstawowej Nr 2 - 85 uczniow kl. I gimnazjum Nr 2 - 112 uczniow 

Ogolem do Zespolu Szkol Nr 1 i Nr 2 uczqszczaC bedzie 1269 uczniow. 

Z tego w Zespole Szkol Nr 1 - 446 uczniow, a w Zespole Szkol Nr 2- 823 uczniow. 

Duzq grupq uczniow stanowit bqdq osoby z poza terenu Miasta Makowa 

Mazowieckiego, to uczniowie z okolicznych gmin - ogolem ok. 136 osob, z czego w 

ZS Nr 1 - ok. 116 osob, a w ZS 2 - ok. 20 osob. 



1 
ZESPOL SZKOL Nr 1 

ZATRUDNIENIE 


Nazwa 	 1 Pracownicy 1 Pracownicy Wyszczegolnienie 
plac6wki Pracownicy Pedagogiczni 

administracji obrlugi z k o l ~ m n ~ j  

27 osob 2 	 W tym: 

1. 	 Szkola Podstawowa Nr 1 w tym: w tym 
11 

7 0s. - obsluga3 niepelnozatrudnione 1 pielqgniarka 
4 os - stolowka 1 

17 os6b: 
2. Gimnazjum Nr 1 	 w tym: -

4 niepelnozatrudnionych 

Zespbl Szkbl Nr 1 	 44 17 141 2 1 
W Zespole Szkol Nr 1 znajduje siq 15 sal lekcyjnych oraz 2 pracownie 

komputerowe, w kt6rych umieszczono 28 komputerow, kazdy z dostepem do Intemetu. 

Jest tez gabinet pedagoga, gabinet pomocy przedlekarskiej, sala gimnastyczna oraz: 

. 	mini-boisko ze sztucznq traw% 

Wydatki na remonty w placowkach w roku 2008 zostaly ograniczone do 

niezbednego minimum, ze wzgledu na skromne Srodki w budzetach poszczegolnych 

placbwek. 

Najwiecej Srodkow finansowych zaangazowanych jest w remont i modemizacje 

Zespoh Szkol Nr 1 i Przedszkola Samorzqdowym Nr 4. 

W miqzku ze zlozonymi wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz do 

Urzedu Marszalkowskiego uzyskano dotacje celowe na nastepujqce zadania: 

modemizacja kuchni wraz z zapleczem kuchennym w Zespole Szkol Nr 1 -

pozyskano 13 500,- z1. (wniosek zlozono na kwote ok. 60 000,- zl.) 

+ 	 budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk61 Nr 1 -pozyskano 30 000,- 

zl. (wniosek zlozono na kwote ok. 60 000,- zl.) W zwiqzku z otrzymaniem 

mniejszej dotacji z Urzedu Marszalkowskiego niz wnioskowano, zostal 

zmniejszony zakres robot do budowy ogrodzenia. tqczny przewidywany koszt 

to ok. 45 000,- zl. Planowane rozpoczecie robot w m-cu wrzeSniu 2008 r. 
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ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ZESPOLE SZKOL NR 1 

kapitalny remont kuchni, 

zakup i instalacja wyposazenia do kuchni, 

remont sali gimnastycznej: wymiana posadzki (40 000 zl.),wymiana i czqSciowa naprawa 

grzejnikow (8 200z1.), wymiana drzwi (1 900zl.), wymiana drabinek (2 700 zl.) + drobne 

zakupy, lqczny koszt ok. 60.000 zl., 

wymiana czqSci podlogi na korytarzu na I piqtrze, 

wymiana drzwi do'sal lekcyjnych na I piqtrze, 

polozenie tynku mineralnego - korytarz I piqtrze, 

prace malarskie -korytarz na I piqtrze, Swietlica szkolna, 

budowa lazienki szkolnej dla potrzeb Swietlicy, 

polozenie nowej podlogi wraz z pracami malarskimi w sali lekcyjnej do nauczania 

zintegrowanego, 

zalozenie 4 wywietrznikow w pomieszczeniach piwnicznych, 

remont wraz z pracami malarskimi pomieszczen szatni; 

ZESPOL SZKOL Nr 2 

ZATRUDNIENIE 

Nazwa 
plac6wki 

Pracownicy Pedagogiczni 
Pracownicy 
administracji 

Pracownicy Wyszczeghlnienie 
obslugi , z kolumny 5 

41 os6b 
1 .  Szkola Podstawowa Nr 2 w tym: 

3 niepelnozatrudnionych 

5 
w t y m  

1 pielqgniarka 

16 12 0s. - obsluga 
z tego ( I  niepehozatrud.) 

4 0s. - stolowka 

2. Gimnazjum Nr 2 
24 osob 
w tym: 

6 niepelnozatrudnionych 

3 w tym: 
3 0s. - obsluga 

Zesp6l Szkol Nr 2 

W Zespole Szk61. Nr 2 znajduje sie 28 sal lekcyjnych z tego 4 sale w now0 

wybudowanej hali sportowej. Ponadto 2 pracownie komputerowe wyposazone w 24 

stanowisk komputerowych z dostepem do Internetu, sala gimnastyczna - obecnie 
3 



wykorzystywana jest na silowniq. Na koniec roku 2007 r. zostala oddana do uzytku 

now0 wybudowana hala sportowa wraz z zapleczem oraz 4 salami lekcyjnyini. Z hali 

sportowej i pomieszczen lekcyjnych korzystajq w wiqkszoici uczniowie tego zespolu, 

tj. zardwno szkoly podstawowej jak i gimnazjum. Jest tez gabinet profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinet logopedy i gabinet pedagoga. Szkola 

wyposazona w pomieszczenia i urzqdzenia dostosowane do potrzeb osob 

niepelnosprawnych takie jak: 

3 podjazdy, 

1 toaleta, 

1 winda - hala sportowa, 

W zwiqzku ze zloionymi wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

uzyskano dotacje celowq na nastepujqce zadanie: 

.:- dofinansowanie utworzenia i wyposazenia dwoch pracowni multimedialnych do 

nauki jqzyk6w obcych oraz zakupu kompletnego wyposazenia do dwoch sal 

lekcyjnych w Zespole Szk61Nr 2 - w wysokoici 50 000,- zL 

Wniosek zlozony by1 o dofinansowanie wlw celu na kwotq ok. 62 000,-zl. 

Pracownie sq w trakcie realizacji. 

Zadanie to jest finansowane w catoici ze Srodkow MEN. 

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ZESPOLE SZKOL Nr 2 

dokonano zerwania starej nawierzchni przed budynkiem szkoly i polozono kostkq 

brukowq, 

wyremontowano schody wejiciowe na teren szkoly wraz z podjazdem dla 

niepelnosprawnych, 

dokonano napraw ogrodzenia wok61 szkoly, 

wykonano roboty malarskie w czqSci obiektu: korytarze w nowym i starym skrzydle 

oraz pokoj pedagogow, 

wylozono panelami Sciennymi polqczenia startego i non ego skrzydla szkoly, 

naprawiono podloge w sali 35 pok6j pedagoga, oraz uzupelniono ubytki podl6g w 

salach: 30,31,38,40, 

dokonano kapitalnego remontu kuchni kaflowej: wymiana rusztow, zmniejszenie 

paleniska, wzmocnienie konstrukcji kuchni, wymieniono kafle oraz ceglq 

szamotowq, 



wykonano prace malarskie w pomieszczeniu kuchni, zapleczu kuchennym oraz 

piwnicy; 

PRZEDSZKOLA 

Liczba dzieci zgloszonych do przedszkoli na rok 2008109 ogolem wynosi okolo 

334 przedszkolakow. Z tej liczby kilkoro dzieci to przedszkolaki z sqsiednich gmin. 

Wszystkie dzieci bcdq rozmieszczone w trzech przedszkolach dzialajqcych na terenie 

Miasta Makow Maz. w iloSci jak nizej: 

Podzial dzieci na placowki: 

I 1 Liczba dzieci zapisanych 1 IloSf oddzial6w 

Nazwa plac6wki 1 

k1. ,,Ow ponizej k1. ,,0" kl. ,,0" 

1. 

I Razem 1 334 1 181 1 153 1 7 1 6 1  

2. 
3. 

W zwiqzku ze zlozonymi wnioskami do Urzedu Marszalkowskiego uzyskano 

dotacje celowq na nastepujqce zadanie: 

a:. remont i modernizacja Przedszkola Samorzqdowego Nr 4 - w wys. 50 000,-

Przedszkole Samorzqdowe Nr 1 

Przedszkole Samorzqdowe Nr 4 

Przedszkole Samorzqdowe Nr 2 
Przedszkole Samorzadowe Nr 4 

Zakres prac remontowych 

kapitalny remont kuchni, 

- wymiana instalacji CO wraz z wymianq wszystkich grze-jnikowjak rowniez galqzek, 

pionow na Scianach ,poziomow (lezakow CO w kanalach), 

- rozbiorka starej i wykonanie nowej kuchni kaflowej, 

- ulozenie glazury i terakoty w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennego, 

czqSciowa wymiana stolarki drzwiowej, 

uzupelnienie tynk6w zwyklych, 

ulozenie tynku mineralnego do wysokoici lamperii w szatni i na korytarzu, 

127 
82 
125 

,,ow 
52 
54 
75 

75 
28 
50 

2 3 
2 
3 

1 1 
2 



wymiana wykladziny w salach zabaw, 

wykonanie czeSciowych prac malarskich w salach, 

remont lazienki w grupie 3-latkow; 

ZATRUDNIENIE 

Nazwa 
placowki 

Pracownicy Pracownicy Pracownicy 
pedagogicmi administracji obslugi 

13 os6b: 12 
w tym:

1 .  Przedszkole Samorzqdowe Nr 4I I 2 0s. Urzd Pracy - , 

Przedszkole Samorzqdowe Nr 2 

ZATRUDNIENIE 

1 niepelnozatrudnione 1 

Nazwa I ~racownicy 1 ~racownicy Pracownicy 
plac6wki pedagogiczni administracji obslugi 

interwencja 

1 .  Przedszkole Sarnorzqdowe Nr 1 

Zakres prac remontowych 

I 1 niepelnozatrudniona I 

zainstalowanie monitoringu wizyjnego z calodobowq rejestracjq obrazu wewnqtrz i 

na zewnqtrz obiektu, 

czeiciowe polozenie glazury w kuchni wraz z pracami malarskimi, 

wykonanie prac malarskich: (malowanie klatki schodowej, pomieszczen 

przedszkola, ogrodzenia), 

wymiana drzwi do piwnicy (drzwi ognioodporne); 

7 os6b 
w tym: 

1 0s. 
interwencja 

1 

6 
w tym 1 0s. 

~ r z dracy - 1 



Przedszkole Samorzqdowe Nr 1 

ZATRUDNIENIE 

Nazwa 
plac6wki 

Pracownicy 
pedagogiczni 

Pracownicy Pracownicy 
administracji obslugi 

W okresie wakacji 2007 roku, w Przedszkolu Samorzqdowym Nr 1 byl wykonany 

bardzo szeroki zakres prac remontowych przy wspolfinansowaniu - Urzqdu 

Marszalkowskiego, wobec powyzszego obiekt jest w stanie bardzo dobrym nie wymaga 

wykonania wiqkszego zakresu prac remontowych. W 2008 r. przeprowadzono 

nastepujqce prace remontowe: 

1 .  

wymiana rozdzielni na parterze i na piqtrze budynku, 

malowanie pomieszczen: kuchni wraz z zapleczem kuchennym, holu na parterze 

budynku, gabinet dyrektora, 

wymiana bojlera w kuchni; 

Z uwagi na duze zaangazowanie dyrektorow placowek w pozyskiwanie srodkow 

pozabudzetowych oraz dobrq wspolpracq z rodzicami zakres prac remontowych mogl 

byc zrealizowany w duzo wiqkszym zakresie niz pozwalaly na to Srodki zapisane w 

planach finansowych. Nie bez znaczenia jest fakt, ze od kilku lat wiqkszosc robot 

wykonywanych jest glownie sposobem gospodarczym, przy wykorzystaniu 

zatrudnionych w placowkach pracownikow co rowniez pozwala na zmniejszenie 

kosztow remont6w . 

Przedszkole Samonqdowe Nr 1 

Stan~bi!!a 

9 os6b ' 

w tym: 
10s. niepelnozatrudniona 

1 

7 
w tym 2 0s. 

Urzqd Pracy -
interwencja 



URZAD MIEJSKI 
ul. Moniuszki 6 

06-200 Mak6w Me,.;,
WOI. marowieck~,, 

Makow Mazowiecki, 0 1.09.2008 r. 

WIP/I/42 1/2/08 Pan 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 

Ireneusz Peplowski 

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim informujq, ze w 

sprawach dotyczqcych wypoczynku letniego Miasto Makow Mazowiecki kazdorazowo 

wspolpracowalo z Komendq Powiatowq Policji w Makowie Mazowieckim. Dodatkowo 

wspolpracowaliSmy z Komendq Powiatowq Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Wodnyrn 

Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Pultusku, Panstwowym Powiatowym 

Inspektoratem Sanitarnym w Makowie Mazowieckim. Komendq Hufca ZHP w Makowie 

Mazowieckim, Miejskim OSrodkiem Pomocy Spolecznej oraz Miejskim Domem Kultury w 

Makowie Mazowieckim. 

W celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom kagiqcym siq Miasto Makow Mazowiecki 

zorganizowalo kagielisko nad Zalewem urzqdzone zgodnie z rozporzqdzeniem Rady 

Ministrow w sprawie okreSlenia warunkow bezpieczenstwa osob przebywajqcych w gorach, 

plywa.jqcych, kapiqcych siq i uprawiajqcych sporty wodne. Urzqdzone kagielisko zostalo 

zatwierdzone przez Pultuskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Woda regularnie 

poddawana byla badaniom przydatnoSci do kagieli przez Paristwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w Makowie Mazowieckim. Nad bezpieczenstwem kagiqcych siq czuwalo dwoch 

ratownikow WOPR-u. Wypozyczalnia sprzqtu plywajqcego znajdujqca siq nad zalewem 

wyposazona zostala w nowe certyfikowane kamizelki ratunkowe. Po konsultacji z Komendq 

Powiatowq Policji, na rzece Orzyc, w miejscach uznanych za niebezpieczne, ustawiono znaki 

,,Zakaz kagieli". 

Wspolnie z roznymi jednostkami zorganizowano nastqpujqce formy wypoczynku: 

dzienny turnus wakacyjny z dwoma posilkami, turnus wyjazdowy w gory, turnus 

rehabilitacyjny dla osob niepelnosprawnych wraz z rodzicami , oboz harcerski, ob6z 

sportowy, plenerowe spektakle europejskich grup teatralnych - Karawana Europa, akcja 

,,Lato z dzieCmim - interaktywne warsztaty dla dzieci w wieku 7-1 1 lat , Miedzynarodowy 

Festiwal Ognia ,,Zblizenian, Splyw Kajakowy, turniej ,,Dzikich druzyn" w pilce noznej. 

W zalqczeniu przekazujq sprawozdania poszczegolnych jednostek z organizacji 

wypoczynku letniego. 



Mi.ejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckinl 
t 

ul. Koicielna 25 A, 06-200 Mak6vt Mazowiecki 
tel. 029 717 12 51, fax. 029 7 17 26 59 e-mail: 

-- -
,, 

MOPS-08 12/206/2008 

,,,MakOWle 

" w ;2 fla*bW 

Pan Janusz Jankowski 

W odpowiedzi na pis1110 nr WIP.IVl41111108 z dn. 08.08.2008r. Miejski OSrodek 
Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim przedklada sprawozdanie z realizacji ,,Akcji 
lato 2008". 
W ~ w i e t l i c ~Socjoterapeutycznej zorganizowany zostal turnus waltacyjny od 14.07. do 
31.07.2008r. od poniedzialku do piqtku w godz. loo0- 15''. 

Z turnusu skorzystalo 25 dzieci w wieku 7 - 16 lat. Opr6cz dzieci, kt6re na stale 
korzystaja,ze Swietlicy, z turnusu mogly r6wniez skorzystak wszystkie chqtne dzieci, kt6rc 
mieszkaja,na terenie miasta. 
Poza realizacja,programu socjoterapeutycznego podczas turnusu zorganizowaliSmy: 

gry i zabawy na placu przy Miejskiin OSrodku Pomocy Spolecznej; 
zajqcia sportowo - rekreacyjile ( wyjScia do lasu, nad zalew, na stadioil ); 
konkurs plastyczny z nagrodami; 
wielkie grillowanie; 
dyskotekq; 
2 posilki dziennie. 

Na czas trwania turnusu uzyskaliSmy od sponsor6w artykuly spozywcze: slodkie bulki oraz 
pieczywo. Pozostale koszty pokryte zostaly z funduszu przezrlaczonego na profilaktyke 
uzaleznieli. Byla to kwota 858,27 zl. 

Poza turnusem wakacyjnym grupa 18 dzieci ze Swietlicy, kt6re regularnie 
uczqszczaly na zajecia w roku szkolnym 200712008, wyjechala w dniach 03.07. -
12.07.2008r. w g6ry do miejscowoSci Bustryk Ik. Zakopanego. 
Koszty wyjazdu czeSciowo zostaly poluyte ze Srodk6w funduszu przeznaczonego na 
profilaktyke uzaleznieli - w lqcznej kwocie 9.386,48 zl -oraz przez rodzic6w -po 150 zl 
placil rodzic za kazde dziecko. I 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej pokryl koszty pelnych obiad6w podczas wypoczynku w 
g6rach. 
W czasie pobytu w g6rach realizowane byly zajqcia socjoteral,eutyczne ze specjalnym 
programem. 

Opiekq nad dziedmi, podczas pobytu w gbrach, sprawowalo 2 pedagogbw pracujqcych w 
Swietlicy. 1 



Parafiolny Uczniowski Klub Sportowy 
,,ALBERTw 

nA-sfin Makbw Maz. ul. Kolejowa 11 64ak6w Maz. "" &"-

1-13-59-117. REGON 55071 1689 NIP 75; .- -. 
Bank BPH s ~ o n \ n a k b w  

50 1060007600004014 100395 

Urzad Miejski w Makowie Mar. 

Noniuszki 6 ,  06-200 Nak6w Naz 


W ~ f v n e f odn. 18-08-2008 

p;zyjeto przez:

mataorzata Cikacz 
 Rada Miasta 

Ma kowa Mazowieckiego 

Parafialny Uczniowski Klub Spol-towy Albert w ralnach ,,Akcji Lato 
2008" zorganizowal2 splywy kajakowe: 

11 23 -28.06 2008 r. - 21 uczestnik6w 
21 29 -30.06.2008 r.- 16 uczestnik6w 
Klub przygotowuje r6wniez Turniej Dzikich Druzyn na zakonczenie lata 

27 sierpnia, w kt6rym startowat bqdzie ok. 300 zawodnik6w. 



W programie przeznaczonym do zrealizowania podczas 10 - dniowej wycieczki bylo 
bardzo duzo atrakcji turystycznych. Wiele z nich siq spelnilo, m.in.: 

autokarowa wycieczka na Slowacjc; 

wycieczki piesze na Gubalbwkq; 
Zakopane -Kalatbwki -wycieczka piesza do Schroniska PTTK; 
zwiedzanie Jaszczurowki -Kaplicy Matki Bozej Tatrzanskiej; 
wycieczka do szalasu pasterskiego -Bacbwki -przyglqdanie siq jak powstajq 
oscypki; 
zwiedzanie zabytkbw regionalnych; 
wycieczka piesza na Kasprowy Wierch; 
wycieczki na baseny geotermiczne w Szaflarach. 
Za poSrednictwenl Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej dziewiqcioro dzieci 

niepelnosprawnych wraz z rodzicami (opiekunami) wziqlo udzial w turnusic 
rehabilitacyjnym. Wyjazd odbyl siq w okresie od 16.06 do 30.06.2008r. do Mszany Dolnej -
polozonej w Beskidach Zachodnich, na terenie Beskidu Wyspowego oraz Gorcbw. 
Celem wyjazdu bylo poprawienie stanu zdrowia dzieci z rbAnymi dysfunkcjami (schorzenia 
narzqdu ruchu, schorzenia neurologiczne, zaburzenia sluchu, zaburzenia nlowy). 

Dwutygodniowy koszt pobytu dla dziewiqciorga dzieci wraz zrodzicami 1opieltuila~lli 
wynibsl 15.423,OO zl + koszty przejazdu -2.783,07 zl, razem: 18.206,07 zl. 
PEFRON dofinansowal do wyjazdu kwotq 11.223,OO zl, wplaty rodzicbw - 1.000 zl, Urzqil 
Miejski - 5.983,07 zl. 

W ramach ,,Akcji lato 2008" nasz oirodek sfinansowal rbwniez obiady dl2 ! 2  dzicci 
przebywajqcych na obozie harcerskim w Hartowcu w kwocic 2.520,00 zl. 



L w I ~ E K HARCERSTWA F(liSKIE(;O 
Urzad f l i e j s k i  w Makowie yaz 

Hufiec FJlakow Maz. moniuszki 6 ,  06-200 Makdw Mat 

IJ~.~ o n i u s z k i6 a 
chorqgiew hhazoviiecka Wptyneto dn.  18-08-2008 

Przyieto przez :  

Informacja na temat pr 
matsorzata Cikacz 

99 040007CY 

ZHP Hufiec Makow Maz. inforrnuje, ze w ro \$u 2008 podobnie jak w 

latach poprzednich organizuje wypoczynek letni. 

W czenvcu 2008 r. zorganizowaliimy uroczyste zakoliczenie Roku 

Harcerskiego, na kt6rym zuchy, harcerze b a ~ i l y  siq przy wsp6lnej dyskotece 

oraz grach. Druiyna starszoharcerska przygotowala grilla z pieczeniem 

kielbasek. 

Dnia 2 1 -06.2008r. odbylo siq spotkanie z uczestnikami wyjezdkajqcymi 

na ob6z szkoleniowo- wypoczynkowy i ich rodzicamni, celem zapoznania z 

obowiqzujqcymi regulaminami zwiqzanymi z bezpieczenstwem na obozie i 

planem pracy. 

W dniach 07.07.2008r. - 20.07.2008r. odbyj siq wyjazd dzieci i 

mlodziei y na ob6z szkoleniowo- wypocz ynkowy do oirodka ,,HARTEK" gm. 

Ostaszewo, pow. Nowe Miasto Lubawskie. 

Uczestnik6w obozu poiegnal i czuwal nad bezpiecznym wyjazdem Burmistrr, 

Miasta Janusz Jankowski i Komendant PSP Tadeusz Ciak. 

Na obozie wypoczywalo 141 dzieci w wieku ocl 7 do 16 lat ze szk6l 

podstawowych, gimnazjalnych, z liceum z Makowa Maz. oraz z terenu powiatu. 

Calkowity koszt na jednq osobq wynosil 730 zl. Dzieci z Makowa Maz. 

otrzymaly dofinansowanie z Urzqdu Miasta w wysokoSci 12 000 zl, harcerze z 

MDP otrzymaly dofinansowanie z OSP. 

12 dzieci otrzymala takie pomoc finansowq z MOPS. 

Uczestnikami opiekowala siq wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 

pielqgniarka pracujqca na oddziale OIOM w Makowie Maz. Natomiast ratownik 

czuwajqcy nad bezpiecznq kagielq nad jeziore~n zatrudniony by1 przez 

wlaiciciela oirodka. I 



Uczestnicy zakwaterowani byli w 4 i 6 osobowych domkach z pelnym 


wyposaieniem. Dzieci spozywaly dziennie 4 posilki. Obozowisko oiwietlone i 


ogrodzone. 


W trakcie obozu organizowalifimy: 


1. 	Zapoznanie ze wszystkimi regulaminami bezpiecznego wypoczynku. 

2. 	Szkolenia z zakresu historii i struktury ZHP i OSP. Zdobywano 

podstawowq wiedze zwiqzana, z organizacja, i zasadami dzialania d&yn 

zuchowych, harcerskich. Uczestnic y ucz yli siq terenoznawstwa, znak6w 

patrolowych, alfabetu Morse'a, wiqania wgzl6w, musztry. Dzieci uczyly 

siq piosenek harcerskich i gry na gitarze pod opieltq dh Wlodziemierza 

zegliliskiego. Zorganizowaliimy rowniez festiwal piosenki obozowej , 

bawiliimy siq wspolnie przy ogniskach powiqjzanych z tematykq pracy 

dzieci ( humor i piosenka, zwiad Srodowiskowy), dyskotekach. 

Przeprowadzane by@ rozgrywki sportowe ( wsp6lzawodnictwo miqclzy 

druiynami). Pilka nozna, siatkbwka, dwa ognie, zbijak. Przeprowadzono 

mecz z sqsiadujqcym obozem karatekow. Pod opieka, dxuiynowego dzieci 

plywaly rowerami wodnymi, jeidzily na wycieczki rowerowe. 

3. 	Organizowane byly zajqcia o tematyce antynikotynowej, 

antyalkoholowej, antynarkotykowej, o przemocy w rodzinie. Pragnqliimy 

uzmyslowiC dzieciom: 

-	 jak alkohol i inne substancje zmieniaja, SwiadomoiC, wplywajq na 

nasze zycie; 

-	 jakie pulapki mozna spotkaC na drodze swojego zycia i jak je 

omijab; 

-	 przekonywaliSmy, ze alkohol zmienia nasze uczucia i relacje 

miqdzy ludimi, zmienia nasze zycie, plany, marzenia; 

- pr6bowaliSmy wycislgnqk wspolne wnioski dlaczego mlod~i  ludzie 

siqgajq po substancje zmieniajqce 4wiadomoSt( ciekawoit, presja 



irodowiska, namowy r6wieSnikow, chqd zairnponowania innym, 

ch~Czmiany nastroj u) 

Koncowym etapem miqdzy tymi etapami bylo zorganizowanie korkursu 

plastycznego. Druiyny wykonywaly plakaty. 

4. 	Poprzez zwiady irodowiskowe dzieci poznawaly ciekawych ludzi, 

otoczenie. Wyszukiwaly rniejsc zagrozonych pmez zanieczyszczenia w 

lesie. Swymi spostrzezeniami dzielily siq na podsumowujqcych 

ogniskach, wykonywaly pracq. 

5. 	Uczestnicy uczyli siq zycia i pracy w druiynie. 

6 .  	Odbywaly siq szkolenia i zawody prowadzone przez instruktor6w OSP. 

Prezes OSP Roman Olkowski przeprowadzil szkolenie z dziedziny ppoz. 

Podsumowaniem tegoi konkursu bylo wrqczenie nagrod rzeczowych 

zwyciqzcom. 

7. 	Pracownik PSP Wojciech Dqbrowski przeprowadzil bardzo ciekawe i 

atrakcyjne zajqcia z dziedziny ppoz ( rozwiniqcie bojowe MDP wg 

ICTJF, pokonywanie przeszkod- row z wodq, rozwiniqcie linii gainiczej). 

Przygotowywal rowniez druiyny do zawodow sportowo- pozarniczych. 

ZapoznaI obozowicz~w z wytyczonq drogq ppoz w przypadku pozaru. 

Teoretycznie i praktycznie zapoznal z bezpieczebtwem pozarowym w 

lasach, jakich irodkow gainiczych nalezy uzywaC. 

8. 	Pielqgniarka Graiyna Szczepahka przeprowadzila takie szkolenia: 

-	 bytowanie w terenie przygodnym ( pienvsza pomoc w naglych 

przypadkach); 

-	 udzielanie pienvszej pomocy ( dwiczenia na fantomie); 

- pomoc przedlekarska w naglych przypadkach ( zlamania, krwotok). 

Pogadanlcq wyglosila r6wniez pani z sanepidu z Olsztyna. 

9. 	Na obozie odwiedzil nas dyrektor Publicznej Szkoly Nr. 1 J& Kolos, 

ktory przeprowadzil zajqcia dzieCmi nalezqcymi do sekcji wqdkarskiej. 

10.Odbyly siq 3 wycieczki krajoznawcze: 

't 



-	 Inscenizacja Bitwy Pod Grunwaldem; 

- 2 wycieczki do Zamku w Brodnicy. 

Dzieci wspaniale s i ~  bawily, takze w ,,Dniu Obozowicza", kiedy ich 

przedstawiciele przejqly ,,wladz~" starszej kadry na obozie. 

Dwutygodniowy pobyt na obozie zakonczyliSmy wsp6lnym ogniskiem, gdzie 

kaida dn&yna przedstawila echo obozowe, ipalila w ognisku sw6j totem i 

wsp6lnie zaSpiewala piosenki harcerskie i obozowe. 

GoiCmi, ktorzy odwiedzili nas na obozie byli: 

-	 Burmistrz Miasta- Janusz Jankowski 

-	 Kierownik z Urzedu Miasta- Nina Rakowska 

-	 Kapelan harcerzy i stmzak6w -ksiqiz ~6ze f  ~ l iwka  

-	 Naczelnik OSP -Roman Samsel 

-	 Dyrektor Publicznej Szkoky Nr. 1- Jan Kolos ( opiekun sekcji 

wedkarskiej). 

-	 Radny -Tadeusz Szczuciriski 



UCZNlOWSKl Y1119 SPORTOWY 
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Szkota Podstawowa Nr 2 

ul. Gen. Pulaskiego 15 


04-200 M d b w  IAoz., tel. (0-29)17-15-82 GY$Urzad Miejski  w Makowie Mar. 
floniuszki 6, 06-200 Makdw Maz 

G y n e l o  dn . 18-08-2008 
p r z y j e t o  p r z e z :  

f l a lgorza ta  Cikacz rzqd Miejski 


' ~ a  k6w Mazowiecki 

W ramach ,,Akcji lato 2008" Uczniowski Klub Sportowy ,,DWOJKA" 
zorganizowal korzystajqc z oferty Powiatowego Grodzko - Ziemskiego 
Szkolnego Zwiqzku Spoi.towego w Ostrolqce oboz sportowo - szkoleniowy w 
miejscowoici Wilkasy k/ Gizycka. Ob6z odbyl siq w terminie 28.07.2008 --

10.08.2008r. Udzial wziqlo 46 zawodnik6w naszego klubu, kt6rzy podzieleni 
byli na trzy grupy wiekowe: 

Grupa I chlopcy 10 - 12 letni opiekun p. Zbigniew Olbryi 

Grupa I1 chlopcy 13 letni opiekun p. Miroslaw piqtelc 

Grupa 111chlopcy 14 - 15 letni opiekun p. Anna Piqtek 

Nad calokiq organizacyjno - szkoleniowq opiekq sprawowal kierownik turnusu 
p. Krzysztof Kymona. 

W ramacll obozu uczestnicy mieli do dyspozycji caly teren Oirodlta 
kolonijno - wczasowego ,, WAGMO", kt6ry lezy bezpoirednio nad jeziorein 
Niegocin. 

Podczas pobytu chlopcy realizowali plan szkoleniowy z zalaesu pilki 
noznej przygotowany przez poszczeg6lnych opiekun6w w trzech cyklach zajed 
programowych w ciqgu dnia. Dodatkowo korzystali z kagieli w jeziorze pod 
opiekq ratownika oirodka oraz odpowiedzialnych opiekun6w - trener6w. 
Chlopcy brali r6wniez udzial w organizowanych turniejach pilki siatkowej 
plaiowej oraz ognisku. Zawodnicy podczas zgrupowania rozegrali kilka meczy 
kontrolnych z r6znymi druzynami pilkarskimi. W czasie turnieju odbyly siq 
dwie wycieczki piesze do Gizycka. Podczas jednej z nich chlopcy wraz z 
opiekunami oraz przewodnikiem zwiedzili Twierdze Boyen, kt6ra wybudowana 
zostala w 1841r. i nazwana tak na czeiC pruskiego ministra wojny Leopolda 
Hermanna Ludwiga von Boyena. 

I 

Podczas trwania obozu chlopcy korzystali z calodziennego wyzywienia 
skladajqcego siq z trzech posilkbw. Wyzywienie, jak wszyscy stwierdzili bylo 
bardzo dobre. Zawodnicy wraz z opiekunami mieli do dyspozycji trzy domki 



czteroosobowe oraz budynek oirodka z pokojami 2 ,3 ,  i 4 osobowymi z wqzlem 
sanitarnym. 

Koszt uczestnictwa od osoby wynosil 700 zl. CzqSC chlopc6w, ktorych 
rodzice maja trudne warunki finansowe uzyskalo dofinansowanie z Miejskiego 
OSrodka Pomocy Spolecznej; UKS ,,DW~JKA"; MKS MAKOWIANKA; 
Urzqdu Miejskiego oraz Urzqdow Gminy Ploniawy, Sypniewo, Szelkow. 

Dwutygodniowy pobyt w Wilkasach odbyl siq bez zadnych zakloceri 
organizacyjno - szkoleniowych. Spelnil 'on swoje zalozenia, ktorym bylo 
solidne przygotowanie siq do rozgrywek pilki noznej oraz spqdzenie wakacji w 
milej atmosferze pod opieka, wspanialych wychowawcow - trenerow. 
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Miejski Dom Kultury Mak6w Mazowiecki przedstawia sprawozdanie merytoryczne 

z realizacji akcji ,,Lato 2008", poniewai w MDK akcja ,,Lato 2008" jeszcze nie zakoiiczyia siq, 

zgodnie z danymi zamieszczonymi w informacji skierowanej do Plzewodniczqcego Rady 

Miejskiej z 16.05 2008r. -o przygotowaniu do sezonu letniego 2008. 

W ramach akcji ,,Lato 2008" Miejski Dom Kultury byl organizatorem lub wsp6lorganizatorern 
nastqpujqcych dzialati kulturalnych: 
1.20 czerwca - Koncert Orkiestry ,,Pocqtek lata na smyczkach", koncert obejrzalo i 
wysiuchaio okob 200 os6b. 

2.27 lipca -7 sierpnia -wycieczka zagraniczna: trasa wycieczki -Litwa -Lotwa -Estonia 
-Petersburg. W wycieczce wziqlo udzial 19 doroslych mieszkahc6w Makowa Maz. 

3.28 czenvca -Karawana Europa 2008, plenerowe spektakle europejskich grup teatralnych, 
gry i zabawy z KLANZ& tarice w krqgu i opowiadanie bajek. VJykonawcy: 

,,Wqdrujqce bajkipana Pezo "-korzeniami siega do najlepszych tradycji europejskiego 
karnawalu. Piqkne kostiumy i maski, zadziwiajqce sytuacje i fantastyczne stworzenia - to oai. 
Teatr Akt -od prawie 20 lat poszukuje i tworzy inspirowany formq i praktykq teatru 
ulicznego, pantomimy i komedii dell' arte. 

W dzialaniach wziqlo udzial okolo 700 odb.  

4.17 lipca -wycieczka autokarowa do Warszawy, do Teatru Roma, na musical ,,Upior w 
Openen. Udziai wziqlo: 43 osoby. 

5.11-23 lipca -Akcja ,,Lato z dzieCmi". Od poniedziaiku do pi4tku w godzinach od 10:OO do 
12:OO w ramach akcji lato w Miejskim Domu Kultury w Makowie Maz. odbywaiy sig 
interaktywne warsztaty dla dzieci w wieku 7-1 1 lat. Poprzez udzial w zajeciach dzieci mogly 
doSwiadczy6, ze wakacje w mieScie nie muszq by6 nudne a jedynqrozrywkq jest komputer. W 
ramach zajeC odbywaly siq zabawy z pedagogiki zabawy polqczone z elementami plastyki, 
muzyki, tarica i teatru. Bylo wspolne ogldanie i czytanie ulubionych bajek, spacery po naszym 
mieScie polqczone z edukacjq o historii i zabytkach Makowa Mazowieckiego. Zajqciac 
sarnodzielnoici, gdzie dzieci wlasno~cznie przygotowywaly smakolyki lata. W proponowanych 
warsztatach udziai wziqb okolo 25 dzieci z terenu Makowa Mazowieckiego (Zalqcznik nr 1). 



6.25-31 lipca -Migdzynarodowy Festiwal Ognia ,,Zbl&enia9' (Zalqcznik nr 2, Zalqcznik nr 3). 

7.14 sierp~ia-wystgp Reprezentacyjnego Zespolu Artystycznego Wojska Polskiego. W 
uroczystoici wziqlo udzial okolo 280 os6b. 

8.11-23 sierpnia -wystawa plakatu Leszka ~ebrowskie~o .  

9.11-24 sierpnia -Og6lnopolski Plener Malarski ,,Z Makowem w tle" 

10.1 sierpnia -31 grudnia - ,,Na makowskim Rynku". Projekt dziaiah edukacyjnych 
zwiqzanych z regionem dla dzieci i mlodziee Makowa Mazowieckiego. Projekt 
wsp6lfinansowany przez Uniq Europejskq w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. 



Akcja 


e dziecko nudzi sitg w domu? 


,+$(I,.-*-"9.  I 

Serdecznie zapraszarny .wszystk;e dzieciaki . 
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SPRAWOZDANIE MERYTOIZYCZNE Z 

MII$DZYNARODOWEGO FESTIWALU OGNIA 


ZBLIZENIA 


W dniach 25-3 1 lipca 2008r, Miejski Dom Kultury w Makowie 
Mazowieckim w ramach projektu ,, Kulturalnej Stolicy Mazowsza 2008" 
organizowal wydarzenie kulturalne j akim byl Migdzynarodowy Festiwal Ognia 
Zblizenia. Udzial w festiwalu wzielo okolo 70 osob z calej Polski ,miqdzy 
innymi z Krakowa ,Dgblina ,Nysy, Gdanska, Ostr6dy ,Wroclawia ,Jeleniej 
G6ry , Gorzowa Wielkopolskiego, kt6re przyjechaly do Makowa na zaproszenie 
organizatorow. 

Inauguracjq festiwalu w dniu 26.07.08. byl wystgp goici z Czech, Teatru Ognia 
Pa-li-tchi ,kt6iy zgroinadzil okolo 200 widz6w. 
W ramach festiwalu odbyly sig warsztaty artystyczne z mlodymi 
utalentowailymi osobami pracujqcymi w kraju i zagrailicq . 
Tematy zaj $6 obejmowaly : 
-dramaturgia ruchu z Wiktorem Malinowskim 
-muzyczne/bgbny z Piotrem Czechowskim 
-scenografia przestrzenilmakijaz ciala z Annq Winiarek 
-benethi , silambam z czlonkami teatru ognia Pa-li-tchi 
z warsztat6w skorzystalo 67 os6b 
ponadto : 
27.07 na stadionie iniejskim odbyl sig pokaz solisty z Gdanska- SHAO oraz 
grup ,Vertallen z Nysy i Skarabeusz z Jeleniej Gbry . 
28.07. na plazy miejskiej odbyl sig spektakl pt. "~~wiolowoSi: ,, w wykonaniu 

mlodziezy uczgszczajqcej na zajgcia do Miejskiego Domu Kultury ,widowisko 
obejrzalo okolo 200 os6b . 
W dniach 29-30 .07 o godzinie 22:OO odbyly sig konkursy dla solistow i grup 
fireshow ,udzial w konkursie wziglo 12 solist6w i 4 grupy z Polski. 
30.07. 08. na stadionie miejskim odbyl sig pokaz po warsztatowy przygotowany 
przez trenerow prowadzqcych warsztaty .Konkursy i pokaz obejrzalo okolo 150 
osob 

Festiwal Ognia by1 nowatorskim przedsiqwziqciem na naszym terenie 
,ternatem przewodnim o integracyjnym migdzynarodowym charakterze byl 
Ogien, kt6ry byl inspiracjq do dzialah artystycznych zwiqzanych z projektem jak 
r6wniez do miqdzykulturowego dialogu. 
w zlqczniku : program festiwalu 



PROGRAM MIl$DZYNARODOWEGO FESTIWALU OGNIA 

,,ZBLIZENIA" 


25-31.07 Ma k6w Mazowiecki 


25.07(piqtek) 
Przyjazd uczestnikow festiwalu, zakwaterowanie na polu namiotowym na Stadionie Miejskim 
Ognisko integracyjne dla uczestnikbw festiwalu godzina 21:00 STADION MIEJSKI 

26.07(sobota) 
Warsztaty: z Wiktorem Malinowskim/ dramaturgia ruchu/pantomima Teatr Ilelikates 
15:OO- 18:OO SALA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 
Warsztaty z aktoranli z Teatru Ognia Pa-li-tchi 10:OO-13:OO //PARK SAPERA 

GODZ 21:30 OTWARCIE FESTIWALU WYSTQP TEATRU OGNIA Z CZECH 
Pa-li-tchi 

27.07(niedziela) 
Warsztaty: z Wiktorem Malinowskim/ dran~aturgia ruchulpantomima Teatr Ilelikates 
15:OO-18:OO SALA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 

Warsztaty z aktorami z Teatru Ognia Pa-li-tchi - 11:OO -13:OO /PARK SAPI:RA10:00 

GODZ 22:OO POKAZ D W ~ C HGRUP :Vertallen ,Skarabe~sz ,Shao 

28.07 (poniedzialek) 
Warsztaty z Wiktorem Malinowskim/ dramaturgia ruchulpantomima 
I Warsztaty z Ankq WiniareW ruclllmakijaz cialdscenografia przestrzeni Teatr MAKATA 
Warsztaty z Piotrkiem Czechowskim Ib~bny  17:OO-19:OO ISTADION MIEJSKI 
Warsztaty z aktorami z Teatru Ognia Pa-li-tchi -15:OO-17:OO /PARK SAPEKA 

GODZ: 21:30 plaia micjska spektakl ,,iywiolowoi~" 

29.07 (wtorck) 
Warsztaty z Wiktorem Malinowskiid dramaturgia ruchu/pantoinima 
10:OO-13:OO /SALA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY 
Warsztaty z Ankq WiniareW riich/makijaz cialdscenogafia przestrzeni 
14:OO-16:OO /PARK SAPERA 
Warsztaty z Piotrkiem Czechowskiml bqbny 17;OO-19;OO ISTADION MIEJSKI 

GODZ 22:OO OTWARTY KONKURS SOLISTOW FIRESHOW lstadion 

30.07 (iroda): 
Warsztaty z Wiktorem Malinowskim/ dramaturgia ruchu/pantomima 
10 :;OO -13;00 IISALA MIEJSKJEGO DOMU KULTURY 
Warsztaty z Ankq WiniareW ruchlmakijaz cialdscenografia przestrzeni 
13 00 - 16 00 /PARK SAPERA 
Warsztaty z Piotrkiem Czechowskiml bebny 17;OO-19;OOlSTADION MIEJSKI 
GODZ; 21:30 POKAZ PO WARSZTATOWYI stadion 
GODZ. 22:OO OTWARTY KONKURS DLA GRUP FIRESHOW lstadion 

31.07 (czwartek) 
Zakoliczenie Festiwalu 

RTEEJSKIDOM riur,'ruriY 
Oh-2UO bJnk t j v~I~ACIZ. 

ul. Monil~s-ll(!2, iel. 71 7 1 I) 
NIP 757-00 03-803 

1 
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Mak6w Mazowiecki d n i a  29.08.08. 
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IYie j s k i  Klub Sportowy ,, Makowianka w rnakoli~ie Mazowiecltirr! 

i n fo rmuje ,  ie o b e c n i e  Klub z r z e s z a  150 zawodnik6w j e s t  t o  

rnkodzie2 lvvystqpujqca w rozgrywkach prowadzonyck p rzez  Mazowiecki 

Z w i ~ z e k  P i k k i  N o i n e j  i Cieckanowski  Zwiqzek P i 2 k i  Noknej. 

Podczas wakacJ i  2008 zawodnicy n a s i  p rzebywal i  na obozie  

szkoleniowym v~ miejs.c;owoici Wilkasy na Mazurack. W obozie  tyrn 

udz iak  w z i e l o  60 zawodnik6w z r o c z n i k a  96,95,93.  

Z pozos ta lymi  prowadzone b y l y  z a j q c i  a t r z y  r a z y  tyg0dni.u. 

Druiyny n a s z e  r o z e g r a l y  1 2  spotkari  towarzysk ich  na naszyrn 

s t o d i o n i e  co mogli  o g l l d a d  k i b i c e  Makowa. 

Kluh nasz  wziok u d z i a l  w t u r n i e j a c k  wakacyjnych , 

V miejscowo$ci  S t e r d y d  j u n i o r z y  w pok lczen iu  z cz?$ci:  senior6w 

z a j e l i  II - g i e  ~ i e j s c e  a mxodzicy v; Karniewie rocz .97  z a j e l i  

I - m i e j s c e .  Ponadto w c z a s i e  wakac j i  p rzeprowadz i l iday  nab6r  

nowycki zawod.nik6w do naszych sekc  ji. 

Zawodnicy drukyny junior6w pomagali  p r z y  przeprowadzeniu t u r n i e j u  

d z i k i c k  d ruzyn  organizowanego p rzez  P a r a f i a l n y  Klu'e Al'taert. 
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Sz. P. 
Janusz Jankowski 


BURMISTRZ MIASTA 

Makowa Maz. 


Uczniowski Klub Sportowy ,,MAK" inforrnuje, iz w okresie wakacji nie 
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Warszawa, dn. 2 8  Dd . 2008 r 
RIO - I1 - 091 3/?j~~/2008 

Dotvczy: protokolu z kontroli kompleksowej, podpisanego dnia 6.08.2008 r. 

Wystqpienie pokontrolne 
Dzialajqc na podstawie ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 55, poz. 577 z 2001 r. z poin. zm.) 
i rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasiqgu 
terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegolowej organizacji izb, liczby 
czlonkow kolegium i trybu postqpowania (Dz. U. 1% 167, poz. 1747 z 2004 r.) -
przeprowadzona zostala w dniach od 11 czenvca do 5 sierpnia 2008 r. kontrola kompleksowa 
gospodarki finansowej . 

Kontrolq objeto okres od 1 stycznia do 3 1 grudnia 2007 r., zgodnie z programem kontroli. 

Kontrola wykazala nieprawidlowoSci i niedociqgniqcia, dlatego w celu ich wyeliminowania w 
przyszloici, na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy wnioskujq, co nastqpuje: 

W zakresie ustalen 0g6Ino - organizacyjnych 

1. Stwierdzono : 
W 2007 r. nie przeprowadzono w jednostkach podleglych i jednostkach nadzorowanych 
Miasta Makowa Maz. kontroli wymaganej przepisarni ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z p6in. zm.) - str. 9, pkt 3.3. prot. kontr. 
Ustalono, ze nieprawidlowoici polegajqce na nie przeprowadzaniu kontroli w jednostkach 
podleglych i nadzorowanych zostaly stwierdzone rowniez w czasie ostatniej kontroli 
kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Makowa Maz, przeprowadzonej przez R10 w 



-- - 

Warszawie i byly kierowane w tej sprawie wnioski pokontrolne (pkt 1 wystqienia 

pokontrolnego -pismo Nr RIG-11-091311 8812004 z dnia 13.04.2004 r.). 

Wnioskuie : 

Ponownie wnioskuje siq przeprowadzaC w kaidym roku w jednostkach podlegkych i 

nadzorowanych Miasta kontrolq wymaganq przepisami art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z poin. zm.). 


W zakresie ksiqgowoici i sprawozdawczoSci budietowej 

2. Stwierdzono: 
Salda konta syntetycznego o symbolu 240 na dzien 31.12.2006 r., tj. na dzien zamkniqcia 

roku 2006 byly inne, niz salda na tym koncie na dzien 1 .01.2007 r., tj. na dzien otwarcia roku 

2007 r.- str. 10, pkt. 1.3. lit. b prot. kontr. 

Wnioskuje: 

Stany aktyw6w i pasyw6w wykazane w ksiqgach rachunkowych Urzqdu Miejskiego i 

Budzetu Miasta na dzien zamkniqcia tych ksiqg, ujmowaC w tej samej wysokoici w otwartych 

na nastqpny rok obrotowy ksiqgach rachunkowych, zgodnie post&owieniami art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 29 wrzeinia 1994 r. o rachunkowoSci ( Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z p6h .  

zm.). 


3. Stwierdzono : 
Kierownicy jednostek budzetowych nie sporzqdzali i nie przedkladali Burmistrzowi Miasta 
wszystkich sprawozdari jednostkowych za 2007 r. przewidzianych w obowiqzujqcych 
przepisach. 
Burmistrz Miasta nie sporzqdzal zadnych jednostkowych sprawozdari budzetowych dla 
Urzqdu Miejskiego w Makowie Mazowieckim jako jednostki budzetowej i jako organu -
str. 12, pkt 3.2. prot. kontr. 
Wnioskuie : 
SpowodowaC, aby sporzqdzano i przedkladano Burmistrzowi Miasta wszystkie jednostkowe 
sprawozdania budzetowe wymagane przepisami $ 4 pkt 2 lit. b rozporzqdzenia Ministra 
Finansow z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczoSci budzetowej (Dz. U. Nr 
1 15, poz. 781 z p6in. zm.). 
Stosownie do postanowien $ 4 pkt 2 lit. a powyzszego rozporzqdzenia sporzqdzak wszystkie 
przewidziane przepisami prawa jednostkowe sprawozdania budzetowe dla jednostki 
samorzqdu terytorialnego, jako jednostki budzetowej i jako organu. 

4. Stwierdzono: 

Ewidencjonowane w dz. 700 - ,, Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70005 - ,, Gospodarka 

gruntami i nieruchomoSciami" , $0870 - ,, Wplywy ze sprzedaiy skladnikow majqtkowych", 

dochody pochodzqce ze sprzedaiy dzialek zaliczane byly do niewlaiciwego paragrafu 

klasyfikacji paragraf6w dochod6w- str. 101 pkt 1.9. prot. kontr. 

Wnioskuie: 
Realizowane dochody pochodzqce ze sprzedaiy dzialek klasyfikowak w $ 0770 - ,, Wpiaty z 
tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnoici oraz prawa uzytkowania wieczystego 
nieruchomoici" odpowiedniego dzialu i rozdzialu, zgodnie z postanowieniami zalqcznika Nr 
3 do r~z~orzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegolowej 
klasyfikacji dochodow, wydatkbw, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze 
h6del zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 z p 6 h .  zm.). 



W zakresie gospodarki pienieinej i rozrachunkow 

5. Stwierdzono : 
W ksiqgach rachunkowych prowadzonych dla jednostki budzetowej - Urzqd Miejski 
prowadzono ewidencjq rozliczen na koncie o symbolu 221- ,,NaleinoSci z tytulu dochodow 
budzetowych" w ten spos6b, ze salda Wn i salda Ma konta nie oznaczaly stanu naleinoSci i 
zobowiqzah, lecz byly per saldami. - str. 22- 23, pkt 3.2.1. prot. kontr. 
.Wnioskuje : 
Ksiqgi rachunkowe prowadzii w taki sposob, aby w przypadku wystqpienia na kontach 
syntetycznych Zespolu 2 sald naleznoici i zobowiqzari, konta te wykazywaly rzeczywisty stan 
naleinoici i stan zobowiqzari, zgodnie z zasadami funkcjonowania kont rozrachunkowych 
okreilonymi w zalqczniku Nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 28 lipca 2006 r. 
w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoici oraz planow kont dla budzetu pahstwa, 
budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego oraz niektorych jednostek sektora finansow 
publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020 z pozn. m.). 

W zakresie dochod6w 

6. Stwierdzono: 
W 2007 r. wobec podatnikow, ktorym uplynql termin zaplaty podatkow przewidziany w 
upomnieniach, nie podjqto dalszych czynnoici egzekucyjnych w celu wyegzekwowania 
naleznoici podatkowych, tj. nie wystawiano tytul6w wykonawczych - str. 33-34 pkt 1.2.1.5. 
lit. i, str. 40- 41 pkt 1.2.3.4.1 ., str. 43 pkt 1.2.4.3.1. prot. kontr. 
Wnioskuie: 
Po bezskutecznym uplywie terminu okreilonego w upomnieniu wystawiak tytuiy 
wykonawcze, zgodnie z postanowieniami § 5 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 
22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o postqpowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541 z poin. zm.). 

7. Stwierdzono: 

Z uchwal w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, ze w 

2007 r. Rada Miejska ustalila jednorazowe oplaty okreilone w stosunku procentowym od 

wzrostu wartoSci nieruchomoSci. 

Bunnistrz Miasta Makowa Maz. w 2007 r. nie wydawal decyzji ustalajqcych oplaty z tytulu 

wzrostu wartoici nieruchomoici w przypadku zbywania nieruchomosci, kt6rych wartoic 

wwosla w wyniku uchwalenia planu miejscowego- str. 52- 53 pkt 1.4.5. i pkt 1.4.5.1. prot. 

kontr. 

Wnioskuie: 
Ustalai jednorazowq oplatq z tytulu wvostu wartoici nieruchomoSci w drodze decyzji, 
bezzwlocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego, zgodnie z przepisami art. 37 pkt 6 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (D2.U. z 
2003 r., Nr 80, poz. 717 z poin. zm.) i postanowieniami uchwal Rady Miejskiej w Makowie 
Maz. w sprawie uchwalenia miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego. 

W zakresie wydatk6w 

8. Stwierdzono : 
Wynagrodzenie dla wykonawcow wynikajqce z faktur: Nr F/1/07/0005 11 z dnia 30.10.2007 r. 
za wykonanie Indywidualnego Internetowego Senvisu Informacyjnego wraz z 



oprogramowaniem oraz Nr 040/2007 z dnia 3.04.2007 r. za serwis bazy danych programu 

DOM - dodatki mieszkaniowe zostalo wyplacone wykonawcom po terminach ustalonych w 

umowach - str. 63- 66 pkt 3.1.2.1.4., ppkt 2a i 2b prot. kontr. 

Wnioskuie : 

Realizujqc wydatki przestrzegae zawartych w tych urnowach postanowien, w tym m.in. 

postanowien w zakresie terminowego regulowania zobowiqzari wynikajqcych z um6w. 


9. Stwierdzono : 
Dodatki mieszkaniowe wyplacono w terminach poiniejszych niz jest to okreilone 
obowipujqcymi przepisami- str. 70 pkt 3.1.2.4.4. prot. kontr. 
Wnioskuie : 
Dodatki mieszkaniowe wyplacaC w tenninie do dnia 10 kaidego miesiqca z gory, zarzqdcy 
domu lub osobie uprawnionej do pobierania naleinoici za lokal mieszkalny, zgodnie z 
postanowieniami art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz.U. Nr 71, poz. 734 z p6in. zm.). 

10. Stwierdzono : 
Dotacja w kwocie 12.000,OO zl na zadanie publiczne pn. ,, Organizacja wypoczynku dzieci i 
mlodziezy- oboz szkoleniowo wypoczynkowy dla Mlodziezowych i Harcerskich Druzyn 
Poiarniczych", realizowane przez Zwiqzek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Makow 
Maz. zostala przekazana przez Miasto Mak6w Maz., po terminie wynikajqcym z umowy -
7 1-73 pkt 3.1.2.5.2., ppkt 5 prot. kontr. 
Wnioskuie : 
PrzestrzegaC, aby dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarzqdowe 
byly przekazywane w terminach wynikajqcych z zawartych umow. 

11.Stwierdzono : 
Sprawozdanie koncowe z wykonania zadania publicznego przez Zwiqzek Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca Mak6w Maz. zostalo zlozone po terminie wynikajqcym z umowy 
- str. 71 - 73, pkt 3.1.2.5.2., ppkt 6 prot. kontr. 
Wnioskuie: 
Od organizacji pozarzqdowych, kt6re majq obowiqzek rozliczania siq z udzielonych dotacji, 
otrzymanych na realizacjq zadah publicznych zleconych przez Miasto Mak6w Maz 
egzekwowaC, aby sprawozdania z wykonania tych zadan byly sporzqdzane i skladane w 
terminach wynikajqcych z zawartych um6w. 

W zakresie zam6wien publicznych 

12. Stwierdzono : 
Udzielajqc zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego wart066 
nie przekraczala wyraionej w zlotych rownowartoici kwoty 60.000 euro na ,,Wykonanie 
bankowej obslugi budietu Miasta Makow Maz. wraz z podleglymi jednostkami 
budzetowymi, realizujqcymi budzet na lata 2007- 2010" nie dokonano nizej wymienionych 
czynnoici: 
a) w ogloszeniu o zamowieniu nie podano informacji na temat wadium, pomimo obowiqzku 
wniesienia wadium przez wykonawcow wynikajqcego z SIWZ, 
b) w SIWZ opracowanej w dniu 30.01.2007 r. dla potrzeb ww. postqpowania nie zawarto 
wszystkich informacji wymaganych przepisami prawa, 
c) ogloszenie o zawarciu umowy nie zostalo zamieszczone na stronach portalu internetowego 
Urzqdu Zam6wien Publicznych - str. 74- 75, pkt 3.1.3.3 ., ppkt 3 , 4  i 10 prot. kontr. 



Wnioskuie : 
Przy udzielaniu zam6wien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego wartoid 
jest mniejsza, niz kwoty okreilone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 
z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655), stosowak obowiqzujqce w tym zakresie przepisy, w tym m.in.: 

a) w ogloszeniu o wszczeciu postepowania zamieszczak informacje na temat wadium w mysl 

postanowien art. 4 1 pkt 8 ustawy, 

b) w SIWZ zawierak wszystkie informacje wymagane przepisami art. 36 ust. 1 i ust.2 ustawy, 

c) niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie 'zam6wienia publicznego zamieszczak 

ogloszenie o udzieleniu zam6wienia w Biuletynie Zam6wien Publicznych, zgodnie z 

postanowieniami art. 95 ust. 1 ustawy. 


13. Stwierdzono: 
Udzielajqc zam6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego wartosc 
jest rnniejsza, niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieh publicznych ( Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 
1655), na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowg budynku socjalnego przy 
ulicy Mickiewicza 27 w Makowie Maz. nie dokonano nizej wymienionych czynnoSci: 
- w ogloszeniu o zam6wieniu zamieszczonym na tablicy ogloszen Urzqdu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Miasta Makow Maz. nie podano informacji o dniu jego zamieszczenia w 
BZP, co stanowi naruszenie art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy, 
- ogloszenie o zam6wieniu zamieszczone na tablicy ogloszen Urzqdu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Miasta Mak6w Maz. nie zawieralo wszystkich informacji 
przewidzianych w art. 4 1 ustawy, 
- w SIWZ opracowanej w dniu 29.06.2007 r. dla potrzeb ww. postgpowania nie zawarto 
danych, o kt6rych mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 , 3 , 4 , 5  oraz pkt 7 ustawy, 
- dokumentujqc przebieg postqpowania nie sporzqdzono druku dodatkowego do protok6lu 
ZP-2/PN,NBO,ZOC o symbolu ZP-21 - ,,Streszczenie oceny i por6wnania zlozonych ofex-t"- 
str. 84-85, pkt 2, lit. b, c i g prot. kontr. 
Wnioskuie: 
Przy udzielaniu zam6wien publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, kt6rego wartosc 
jest mniejsza, niz kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy 
z dnia 20 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 
1655), stosowak obowiqzujqce w tym zakresie przepisy, w tym m.in.: 
- w ogloszeniu o zam6wieniu zamieszczanym na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Miasta Mak6w Maz. podawaC informacje o dniu jego zamieszczenia w 
BZP, zgodnie z przepisami art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy, 
- w ogloszeniu o zamowieniu zamieszczanym na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego oraz na 
stronie internetowej Miasta Mak6w Maz. zawierak wszystkie informacje przewidziane w art. 
4 1 ustawy , 
- w SIWZ zawierak wszystkie informacje wymagane przepisami art. 36 ust. 1 i ust.2 ustawy, 
- dokumentujqc przebieg postqpowania przestrzegak obowiqzku sporzqdzania wszystkich 
wymaganych druk6w dodatkowych wymienionych w zal. 1Vr 3 do rozporzqdzenia Prezesa 
Rady Ministr6w z dnia 24 paidziernika 2007 r. w sprawie protokolu postqpowania o 
udzielenie zam6wienia publicznego (Dz. U. Nr 202, poz. 1463). 

Za nieprawidlowoici wykazane w wystqpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest: 
- Burmistrz Miasta (Kierownik Urzedu - Organ Podatkowy), 
- Skarbnik Miasta. 



Stosownie do postanowien art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 paidziernika 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z p6zn. zm.) - Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Warszawie za poirednictwem Zespolu w Ostrolece oczekuje (2 egz.) 

zawiadomienia o wykonaniu wnioskow z wystagienia pokontrolnego lub o przyczynach ich 

niewykonania w terminie 30 dni od daty iego doreczenia. 


Przekazujqc powyzsze, prosze jednoczeinie o zapoznanie z treiciq wystagienia pokontrolnego 

Radnych na najblizszej sesj i Rady Miej skiej . 


Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy jw. do wnioskow zawartych w wystagieniu pokontrolnym 

przysluguje Wbjtowi prawo zgloszenia zastrzezenia do Kolegium Izby w terminie 14 dni od 

daty otrzymania wystagienia pokontrolnego. 

Podstawq zgloszenia zastrzezenia moze byc tylko zarzut naruszenia prawa przez blgdnq jego 

wykladniq lub niewlaiciwe jego zastosowanie. 


Przekazanie informacji niezgodnej z prawdq o wykonaniu wniosk6w pokontrolnych podlega 

karze okreilonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. 


Do wiadomoici: 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 




Mak6w Mazowiecki dnia 05.09.2008r 
I s-Zdganik HI .----.-.-.--.. .-

do Pratoketu YI Ax-<!-.-
dryif! ,3.?,.2-5:--t?k.~!...-

Pan 
Janusz Janko wski 

Burmistrz Miasta Makbw Maz. 

Komenda Powiatowa Pahstwowej Straiy Poiarnej w Makowie Maz. zwraca sig z 
proSbq o udzielenie pomocy finansowej w latach 2008-2009 na wsparcie hnkcjonowania 
ochrony przeciwpoiarowej z przeznaczeniem na zakup samochodow wymienionych w 
zalqzniku do pisma d.la jednostki ratowniczo-ghniczej. 

Strai Poiama stanowi formacjq ratowniczq intenveniujqcq w naglych zdarzeniach 
losowych spowodowanych pozarami, klqskami iywidowymi i innymi miejscowymi 
zagrozeniami (katastrofami technicmymi, budowlanymi ,chemicznymi, ekologicznymi). 
Ratujemy zagrozone mienie, zdrowie, a przede wszystkim iycie ludzkie. Zdarzenia powstajq 
zar6wno na obszarach wiejskich jak i miejskich. Uwarunkowane jest to rolniczym 
charakterem powiatu jak i zmieniajqcq siq infiastruktuq technicznq . Duie obcieenie 
zadaniowe naszej jednostki, wynikajqce z 20% wzrostu iloSci zdarzen w br. powoduje liczne 
awarie i czqste wycofywanie pojazd6w poiarniczych z podziah bojowego. Sytuacja ta 
uniemozliwia podejmowanie skutecznych dzidah ratowniczych i obniia poziom 
bezpieczenstwa w zakresie ochrony przeciwpozarowej chronionego obszaru. JednoczeSnie 
prowadzone remonty i naprawy pochlaniajq znaczne naklady finansowe i stajq sig 
nieoplacalne. W zwia&u z powyzszym istnieje pilna potrzeba wymiany ciqikiego 
samochodu ghniczego, podnoinika hydraulicmego, samochodu radiacyjnego oraz zakupu 
lekkiego samochodu rozpoznawczego z M c j q  ratownictwa chemicznego. Koszt zakupu 
tych samochod6w wyniesie ok. 2 rniliony zlotych . Skromny budiet Komendy Powiatowej 
PSP nie pozwala na samodzielne sfinansowanie przedmiotowego zakupu. Brakujqce Srodki do 
realizacji zadania to kwota ok. 300 tyS zl. 

Programy pomocy modernizacji sprzgtu PSP funkcjonujq dzigki wielu instytucjom, 
Srodkom unijnym i ludziom dla ktorych bezpieczenstwo mieszkahc6w jest sprawq 
najwainiejszq. Nie wqtpimy, iz Pan Burmistrz i cda Rada nalezycie do grona tych os6b. 
Dlatego tez zwracamy sig z proSbq do Pana Burmistrza o wsparcie finansowe planowanego 
przedsiqwziqcia. 

Udzielenie nam pomocy nacznie wplynie na poprawq bezpieczenstwa mieszkahcow 
cdego powiatu makowskiego. 

Do wiadomoSci: 

1. Przewodniczqcy Rady Miejskiej 



Zalqcznik 

Rozliczenie finansowe 

Planowanych zakup6w Grodk6w transportowych 


w latach 2008 -2009 


Typ pojazdu 

L 

Ciezki samochod 

Specj alny 
samoch6d 

ratownictwa 
radiacyjnego 

Lekki samoch6d 
rozpoznawczy z 

funk. ratownictwa 
chemicz. 

PodnoSnik 
hydrauliczny 25m 

Koszt zakupu I Planowany
I rok zakuDu 

Instytucje finansujqce Uwagi 
zakup 

5 
1 .KWPSP W-wa -

35I ,3 tyS. 
2.Urzqd Marszalkowski 
- 150 tyS. 

3 . ~ ~ 0 s  187 tyS. iGW -
4.srodki pozyskane 

przez KPPSP w 
Makowie Maz. -
50 tyS. 

1 .Urzqd Marszalkowski, 
KWPSP W-wa -
55 tyS. 

2 . ~ ~ 0 s  25 tyS. i GW -
3. srodki pozyskane 

przez KPPSP w 
Makowie Maz. -
20 tyS. 

1 .Urzqd Marszalkowski, 
KWPSP W-wa -
95 tyS. 

2 . ~ ~ 0 si GW - 35 tyS. 
3. srodki pozyskane 

przez KPPSP w 
Makowie Maz. -
20 tyS. 

1.Urzqd Marszalkowski, 
KWPSP W-wa -
550 tyS. 

~ . W F O S ~ G W200 tyS. -

3. srodki pozyskane 
przez KPPSP w 
Makowie Maz. -



PRIEDQKOLE WWCWE NR 2 
06-200Maitow Maz.  

ul. Koicidnq 13, tdB3297; 71 485 
HIP 757-13.76-274, Lr7m 551207303 

W zwiagku ze zblizajqcym siq terminem opracowywania budzetu miasta na 
rok 2009 proszq o uwzglqdnienie Brodkow budzetowych na konieczny remont 
buddcu, w ktorym mieici siq Przedszkole Samorzqdowe nr 2 w Makowie -

uL KoScielna 13. 
Na podstawie Protokolu Przeglqdu Technicmego Obiektu z dnia 14.05.2004r 
K o n i k  jest wyrniana pokrycia dachowego -papa przecieka, modernizacja 
kucbni, remont pomieszczen magazynowych, wyrniana: podlog na salach, drzwi 
wewmgz i na zewnqtrz budynku. 
Rok b&wy budynku - 1955r. Proszq rowniez o sprawdzenie czy konieczna 
jest qoda konserwatora zabytkbw. 

Przewidyvany koszt remontu okolo -50.000.- (piqddziesiqt tys. z4.) 



Makow Mazowiecki, dnia 10.09.2008 

'0F:iltokdu frl -+&!!-$L.-,-- ......... PanUliZl\D M I E ~ S K I  r 7 i nia -L52.3.jIC2,(2PB-./:-
w Mpkowie Mazowittckim p 

K A N C F L A R I A  aGfil N A  t, 
t 
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I 
L. dz. L 

Petvcjad 

My, nizej podpisani mieszkancy ulicy Boleslawa Krzywoustego oraz -ups 
nam przychylnych radnych apelujmy, a jednoczeinie prosimy Pana burrni: trza, 
i Radnych Rady Miejskiej Makowa Mazowieckiego o modernizacje ciqgu pit szo- 
jezdnego lqczqcego naszq ulice z ulicq Boleslawa Chrobrego. 

WiekszoiC z nas korzysta z tego przejicia udajqc siq do pracy lub u celu 
dokonania zakupow w osiedlowym sklepie spozywczym. Od ponad dwudzie: J lat 
apelujemy do wladz miejskich o pomoc w utwardzeniu tego niewielkiego o d ~  inka 
drogi, co znacznie ulatwiloby nam mieszkanie na naszym osiedlu. Nasze p )<by 
pozostajq bezowocne. Obecnie droga ta, bo tak mozna o niej powiec ied, 
jest w fatalnym stanie, nie posiada nawierzchni utwardzonej, a w okr ;ach 
jesienno-zimowym i wiosennym, czyli przez wiqkszq czqiC roku, ze w z g l ~  1 na 
kaluze i bloto korzystaiiie z tego przejicia jesi utrudnione, wrecz niemoi iwe. 
Dorazne zasypywanie nierownoici, ktore w wiqkszoici przeprowadziliimy imi, 
niewiele pomagajq. Dalsze tego typu naprawy nawierzchni sq juz niemo* iwe 
i bezcelowe. 

Prosimy Pana Burmistrza, a jednoczeinie domagamy siq jak najszj szej 
interwencji w zakresie modernizacji tego przej icia gdyz poprzez wielo tnie 
ignorowanie naszych proib czujemy pomijanymi i lekcewazonymi mieszkar ami 
naszego miasta. 

z powaianiem 
Radni: Waldemar Zabielski 

Dariusz Miecznikowski 
Mieszkancy ulicy B. Krzywouste! o 

Do wiadomoici: 
Przewodnicz~cy Rady Miej skie.j- 

Zalqcznik: 
Podpisy mieszkancow ulicy B. Krzywoustego 



,Podpisy mieszkancow ulicy B. Krzywoustego:
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Radni Rady Miasta Mak6w Mazowiecki: 

http:,o..d..iA


WSPOLNOTA MIESZKANIOWA 
06-200 Makbw Moz. ul. A. Mickiewiczo 24 

NIP 7571414081, REGON 140050452 

IJrzad N i e j s k i  w Makowie Maz. 
Moniuszki 6 ,  06-200 Nak6w Naz 

Ban 
Burmistrz Miasta 
w Makowie Maz. 

Wspolnota 1Mieszkaniowa bloku przy ul.Mickiewicza 24 podjqla decyzjq ocieplenia b~~dynku. 
Mieszkancy bloku opodatkowali sic na okres 10 lat splacajqc kredyt zaciqgniqty w Banku na ten cel. 
Roboty ocieplenia budynlcu sa, w toku. Nadmieniamy, i e  budynek nasz leiy w bardzo bllskiej 
odlegloSci od trasy bardzo ruchliwej Ostr6w-Ciechan61v. Czcste przejazdy san~ocllodou 
ciqiarowych(T1RY) ulicq spov,7odowaly, i.e tynk na budynku od strony ulicy odpada od Sciail (mo~na  
naocznie to stwierdzit). 

JednoczeSnie stwierdzono, i e  budynek zostal zbudovirany z wadami budowlanymi na co jest 
ekspertyza. Roboty dodatkowe z tytulu odpadniqcia tynku nie byly przewidziane w kosztorysie. 
Mimo tych klopot6w roboty sq lcontynuowane. Ocieplenie budynku, malowanie Scian, wymiana okien. 
drzwi przyczyni siq do poprawy *arunlc6w lokator6w i poprawi wyglqd estetyczny miasta. 
Aby zaangazowanie calej wsp6lnoty by10 w pelni zrealizowane naleiy od strony p6lnocne.i p r q  
budynku poloiyt nowy chodnik na okolo 350m2. 

Zwracamy siq z proSbq o vyasygnowanie z budietu miasta Srodk6w na ten cei. g d q i  
wsp6lnota nie ma zaclnych wolnych Srodk6w a teren nalezy do iniasta. 

Liczymy na pelne poparcie ilaszych przedsiewziqt ze stroily Pana Burmistrza i calej R n d j  
Miejskiej. 

Za pozytywny slusuriek do naszej proSby skladr~my serdeczne podziqkowania I'anu 
Rurmisirzowi i Radzie Miqj slciej. 



Mieiski O h h k  Pomocy Spotecmei 
06-200 Makbw Mat .  

ul. Ko&cidna25 A 

tel. 029 -n712SI,~OX 717 26 59 

mp ?w*~rntmMOON JJMJILI~ 

Rada Miejska
5 08.2 3 d r -

w Makowie Mazowieckim 

Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim zwraca siq z 

proSbq o dokonanie m i a n  w budiecie na 2008 rok: 

I Pomoc spoieczna 

1 OLrodki pomocy spolecznej 

I Wynagrodzenia bezosobawe 

1 
specjalistyczne uslugi 

opiekuncze 

Wynagrodzenia os6bowe 

pracownikow -
Skladki na ubezpieczenie 

1 spoiecne 

. Skadki na Fundusz Pracy 



Makow Maz. 18.08.2008r. 

*I 5 11: 713(&, 
\, ( O F  ' \  	 Miasta0,,t/3 ~~/@6urmistrz

Mako wa Maz, 

W zwiqzku z otrzymanq opiniq z dnia 19.07.2008r. oceny stanu technicznego C.O. 
i tazienki w sali grupy trzeciej (patter) wystawionq przez Rzeczoznawce Majqtkowego, Dyrektor 
Przedszkola Samorzqdowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 11 zwraca sie 
z prosbqo dokonanie zmian w wydatkach budzetowych na kwote 55 543,OO zl. 

Wedlug wystawionej wlw opinii zalecane jest wykonarlie rlizej wymier~ionych robot, ktore 
okreslone s q  w p~~nkc ie  wnioski koricowe: trzecim opinii -

1) 	 Wysoki stopien zuzycia przewodow i grzejnikow C.O. oraz wykonczenia lazienki wraz z 
instalacjami sanitarnymi wskazuje na koniecznosc podjecia decyzji przez wkiSciciels 
odnosnie ich wymiany. 

2) Zaleca sie dokonai: wymiany rur stalowych czarnych na rury miedziane oraz grzejnikow 
zeliwnych i stalov:ych ozebrowanych na grzejniki czlonowe aluminiowe. W lazience nalezy 
wykonak wyrnian~ glazury i terrakoty oraz instalacje sanitarne lqcznie z urzqdzeniami na 
nowe po uprzedr~im deniontazu istniejqcych elenlentow wyko~iczel-lia. 

3) 	Orientacyjny koszt wymiany przewodow i grzejnikow C.0, okresla sie orientacyjne na 
kwote okolo 50 tys. zloty netto. 

Ogolna wattosc kosztorysowa robot netto 50 445,OO zl plus podatek VAT. 

Ze wzgledu na brak srodkow w budzecie placowki na pokrycie rriezbednych robot reniontowych 
wnioskuje o chwilowe przeniesienie srodkow z paragrafu placowego na paragraf biezqcych 
remontow co pozwoli wykonat dane prace w okresie wakacji. jednoczesnie prosze zwiekszenie 
budzetu placowki o kwote przeniesionych srodkow z paragrafu placowego. 

Zalqczniki: 

1. Opinia oceny stanu technicznego. 
2. Zmiany w wydatkach budietowych w Przedszkolu Samorzqdowym Nr 4 w Makowie Maz. 



RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 
Eugeniusz Jackiewicz Mak6w Maz. 19.07.2008r. 

06-200 Mak6w Maz. 
ul. K~olomjJodwigi 9,101.029-7171321 
VIP 757-109-37-48,REGON 551302728 

OPINIA 

0cen.v stanu technicznego C.O. i lazienki w scrli grclpj7 trzeciej (pnrter) 
Obiekt: Przedszkole Snntorzqdo we nr 4 
Adres: 06-200 Mako'w Mnz., 111. Przasnyska 11 

- rok budowy: 1960 
- rodzaj grzejnikow: ieliwne czlonowe, rury stalowe ozebrowane, 
- rodzaj przewodow: rury stalowe czarne, 
- charakterystyka lazicnki: okladzina Scian z glazury, posadzka z terrakoty 

- Slady korozji i przecieki rur stalowych i grzejnikow, 
- slaba drqznoSd rur i grzejnikow na skutek osadow kamienia, 
- z~llnie.jszonaa nawet cz~Sciowo zanikajqca wydajnoSC grzejna grze-jnikow, 
- olu-es tnvaloici rur i grzejnikow C.O. wynosi od 20 do 45 lat, 
- stopien zuzycia rur i grzejnikow Sz = 80°h, 
- glazura i terrakota w lazience nie jest zwiqzana z podloze~n (odpada), 
- urzqdzenia sanitarne (:imywalka, ustqp) sq zuzyte i wymaga-jq wymiany, 
- stopien zuzycia wykonczenia tazienki z instalacja~lli sanitanlymi Sz = 80% 

1) Wysoki stopie6 zuiycia przewodow i grzejnikow C.O. oraz wykoncze~lia lazienki u.1-az 
z instalacjaini sanitarnyini wskazuje na koniecznoid podjqcia decyzji przez wlascicicla 
odnoinie ich wymiany. 

2) Zaleca siq dokonad wymiany rur stalowych czarnych na rury miedziane oraz grzejnikow 
zeliwnych i stalowych ozebrowanych na grzejniki czlonowe aluminiowe. W lazience 
nalezy wykonad wyinianq glazury i terrakoty oraz instalacje sanitarne lqcznic z 
urzqdzeniami na nowe po uprzedniin demontazu istnicjqcych elementow wykonczenia. 

3) Orientacyjny koszt wyiniany przewodow i grzejnikow C.O. okreSla s i ~  orientacyjnc na 
kwotq okolo 50 tyS. zloty netto. ini .  Eugenlueo Jacklt.wlcz 

06-200 Makow Maz. 
ul. Krolswci ladwiai 9,101. [Dl?) 7 1  71 3 2 1  

Upr. bud. z !j6 urt. t pkt; 1 i 2 
fVr ewid. 188Mo/72 i 863/Wa f f  3 

Podstawa opraco~vnnia opinii: 
- Wycena i zu2ycie nieruchon~ofci zobndo~vanych (Poradnik inslytiitu doradzhvo majqtkowego - IVars_-oiva 2003r.) 
- Porodnik-inwestora, zarzqdcy i adrninistratora nier~ichonzoici ( I.Vydawnichvo WACETOP sp. z 0.0. -

-.-.'fl 
/.,, !;ipJjJi$t'. teci~nicznego~s lbr~~fu . .~uzyc ia  nk 'w i budo v

W e r 8 z o m  ~~od&~i '%$$r 'h~~  

Il'nrsrawa l990r.) 
! i;< ?#? 
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' > ~ ~ . ~ $ ~ ) ~ ~TyTz)z,ki5~~ksGr,p, 

:uf)j. rnu?o\win,:kie M o k h  Mazowierki, dnin d%z&8 v 



Dziai Rozdziai Paragraf 

Przedszkola 

Wynagrodzenia osobowe 
pracownikow 
Wynagrodzenia bezosobowe 
pracownikow 

Zakup ushg remontowych 



Mak6w -Maz. dn. 18.08.2008 Y. 

Mieszkalicy 
ul. Nadrzeczilei 
\;I/ Malcowie h&z. 1 L\ , '),4 f.;!. j:' ,, 

IJrzad i l i o j s k i  w l la lrowie Mar. 
Nlonic~szk i 6 ,  06-200 Mak6!~Mar. 

i.l~lyneto dn . 18--08-2008 
Przyjeto p r z c z .  
Matgvrrata Cikacr 

Do 
I'ana Burmistrza 
i Rady Micjslciej 
w kIakov~ie Maz. -- 

W z \ v i ~ l t uz odpowiedziq z dnia 10.0'8.2008 r. w spla~vie ul. Nac1i.zeczne.j r!?zumii:.j?:c. 
sytirac5q zwracamy siq z 7,poSbq o umicszczeilie ut~vardzeni:~ 1lasze.j ulicy i poloicnic ila niqj 
dywanika bilui~~icznego IV plai~ie budzetowym naszcgo iniasta na rolc 2009. 

Z g6ry dziqkqjemy za zl.ozumienie i~aszej sytuacji i pozytyw~le rozpatrzenie proiliy. 
wszelkie inCorniacje lia tenlat budowy tej ulicy pro::imy przelcazywaC na pihnic n a  

adres lsana Czeslawa W6jcicl<iego ul. Nadrzcczna 12 a.  
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ZEGPCIL SZKOL Nr I , ,,..,I -.. dq 9 f-..2,?-?L~-..-,. 

w Pdakowie Maz. 
ul. Spol-towa 9 --APEJS~~tel. 029 - 71 7 1 04% Mak6w Maz, 19.08.2008 r. 

M ~ k ~-Mazowiechm 
Urzad 14iejskl w Makowie Naz 

,c,i,,z~ i )/L''jl?,, (9 3.-c/3,53/3-j6 , 06-200 makbu b z .  1, 

7 . 3 .  ! J d <  
-2008 c.'~ 


przyjeto PrZeZ: 

fiaigorzata clkacz 


Sz. P. Jaunsz Ja~lltowslti 
040007DW 

Burmisti-z R/liasta 

'Maltow;t Maz 

Dyrelttor Zespo'ru Szlt61 nr 1 w Maltowie Maz inhrn~uje, iz ze wzglqdu na 

moderilizacjq Ituchni obecile oltapy ilie spe'rniajq wymog6w sanitarnych i BHP IV zwiqku z 

tyin zaistnia'ra koilieczi~oiC ich wymiany. 

l'roszq o zabezpiecznie irodk6w w wysokoici olto'ro 10.000, 00 zlotych brutto na zaltup wlw 

urzqclzeA. 

1. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Makowie Maz, 



ZESPOE, S Z K ~ ~ LN r  1 

w Makowie: M a z  


ul. Spor towa 9 

tej. 029 - 71 7 1 042 Makow Maz, 19.08.2008 1.. 

IJrzad Miejski w Makowie Maz. 

floniusrki 6, 06-200 Mak6w Maz. 


W~lynelodn. 19-08-2008 
p,,;jeto przez: 
Natgorzata Cikacz Sz. P. Janusz Janltowslti 

l!lllllllll!lll!lll!llll!lIIIlll!lllllllllllllllll Burmistrx Miasta 
040007Dv 

'Maltowa Maz 

Dyrelilor Zespolu Szlcbl nr 1 w Malcowie Maz prosi o zabezpieczenie dodatliowo 

lcwoly 20.000,OO zlotych brulto na zalcup niezbqdnych urzqlzeli dla potrzeb f~~ilnkcjono~vania 

lcuchni. 

Inforlnuje jcdnoczeinie ii,, na wyzej wylnienione urzqdzenia przeznaczylem zr: 

Do wiadomoici: 

1. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Makowie Maz, 

2. afa 



ZESPOL S % K ~ LNr 1 

w Makowie Maz 


ul. Sportowa 9 Makbw Maz, 19.08.2008 r.
t e l  029 - 7 1  7 1  04% 

J \ i  , , I  ,(I 1 5  7 / 5 y , 7 3 , 7  

,? % 4 8. 23.?&Urzad M I ~ J S ~ I  w flakowle 
r lon~uszk~6 , 06-208 Mak6w Maz 

p ' r i i jq to  przez: 
Maigorzata Cikacz Sz. P. Ja~lusz Janltowslu 

i!ll!l!llI!!llllIlllHllIIIlll!llIll Illlllll! Burrnistrz Miasta 040007DU 
'Makowa Maz 

Dyrektor Zespolu Sz1<61 nr 1 w Makowie Maz informuje, ii, w zwiqzltu ;I, 

prowadzonymi pracami w ramach zadania ,,Modemizacja kucl~ni w Zespole Szk61 m 1"  

naleky wykoilad prace ilie obiqte w ralllaclz wlw zadania. 

W zwiqzku z tym proszq a zabezpieczenie irodk6w w wysokoici 40.000,00~ 1 0 i y t11 

brutto. 

Z powaianiem 

Do windomoici: 

1. Przewodniczqcy Rady Miejsl<iejw Makowie Maz, 

2. d a  



POKWITOWANIE ODBIOHU 
MATERIAL~WNA XXVI SESJE;RM 

1 .Bardski Rafd 

2. Dqbrowski Jerzy 

3. Gallera Bozenna 

4. Kubaszewski Jan 

5.  Michalska Elkbieta 

6. Miecznikowski Dariusz 

7. Peplowski Ireneusz 

8. Romanowski Stanislaw 

9. Szczucihki Tadeusz 

10. Szwed Graiyna 

1I .  Szymborski Jerzy 

12. Tyjewski Bariusz 

13. Uchahki Jerzy 

14. Wilkowski Jaroslaw 

15. Zabielsl Waldemar 


