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ZAPROSZENIE
Zgodnie z $ 12 ust. 7 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego na wniosek Burmistrza
Miasta zapraszam na XXV sesjq Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, ktora odbqdzie siq w
dniu 30 czerwca 2008 roku o godz. 15.00 w budynku Urzedu Miejskiego z porzqdkiem obrad:
(.)twarcie sesji, stwierdzenie prawomocnosci obrad.
1. Przedstawienie porzqdku obrad i przeglosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjecie protokdow z XXIII i XXIV sesji Rady.
3. Podjecie uchwaIy w sprawie utworzenia Miqdzygrninnego Zwiqida Regionu Ciechanowskiego.
4. Podjecie uchwaly w sprawie przyjqcia Statutu Miqdzygminnego Zwizgku Regionu
Ciechanowsluego.
5. Podjecie uchwaly w sprawie zaciqgniqcia dhgoterminowej p o ~ c z k i z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie przekazania srodkow finansowych dla Policji.
7. Podjqcie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskie~nuna
realizacjq zadania p. n. Zakup pojazdow i sprzqtu ratowniczego dla Komendy Powiatowej
Panstwowej Straiy Poiarnej w Makowie Mazowieckim.
8. Podjecie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta Makow Mazowiecki na 2008
rok.
9. Zamkniqcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.
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Sz.P.
Irenkusz PepIowski
Przewodniczqcy Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) oraz 5 12 ust. 7
Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego, proszq o zwolanie sesj i z nastqpujqcym
porzqdkiem obrad:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
1. Przedstawienie porzqdku obrad i przeglosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjqcie protokolu z sesji Rady.
3. P n d j ~ i euchwaly w sprawie utworzenia Miqdzygminnego Zwiqzku
Regionu Ciechanowskiego.
4. Podjqcie uchwaly w sprawie przyjqcia Statutu Miqdzygminnego Regionu
Ciechanowskiego.
5. Podjqcie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makow
Mazowiecki na 2008 rok.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
7. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania Srodkow finansowych dla
Policji.
8. Podjqcie Uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Makowskiemu na realizacjq zadania p. n. Zalcup pojazdow i sprzqtu
ratowniczego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Makowie Mazowieckim.
9. Zamkniqcie obrad sesji Rady Miej skiej.

Z powazaniem

Protokol XXV sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
zwolanej na wniosek Burmistrza Miasta,
odbytej w dniu 30 czerwca 2008r.
w budynku Urzedu Miejskiego w Makowie Maz.
pod przewodnictwem Przewodniczqcego Rady Miejskiej,
radnego Ireneusza Peplowskiego

llczestnicy obrad XXV sesji Rady Miejskiej wg zalqczonych list obecnoici, ktore stanowiq
zalqcznik nr 1 i 2 do protokolu.
Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 15.00 otworzyl
E'rzewodniczqcy Rady Miejskiej, radny Ireneusz Peplowski. Przyuital radnych, Burmistrza Miasta i
jego Zastepcq, zaproszonych goSci, przedstawicieli prasy.
Ustawowy sklad Rady 15 radnych, Radny Waldemar Zabielski by1 nieobecny, usprawiedliwiony.
Na sesji obecnych bylo 14 radnych.
Przewodniczqcy RM stwierdzil quorum, wobec czego podejmowane uchwaly i decyzje majq moc
prawnq.
Obrady XXV sesji trwaly w czasie od godz. 15.00 do godz. 17.00.
Ad pkt 1.
Przewodniczqcy RM, Ireneusz Peplowski odczytal porzqdek obrad i zapytal, czy sq uwagi do tego
porzqdku.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski zaproponowal wprowadzenie pktu Sprawy rozne.
Radny Stanislaw Romanowski za godq wnioskodawcy sesji, tj. Burmistrza Miasta, poprosil o
wprowadzenie pktu Zapytania i interpelacje Radnych.
I'rzewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski odczytal porzqdek obrad po zmianach:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnoSci obrad.
1 . Przedstawienie porzqdku obrad i przeglosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjecie protokol6w z XXIII i XXIV sesji Rady.
3. Zapytania i interpelacje Radnych.
4. Podjecie uchwaly w sprawie utworzenia Miedzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego.
5. Podjecie uchwaly w sprawie przyjecia Statutu Miedzygminnego Zwiqzku Regionu
Ciechanowskiego.
6. Podjqcie uchwaly w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Podjecie uchwaly w sprawie przekazania Srodkow finansowych dla Policji.
8. Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu na
realizacje zadania p. n. Zakup pojazdow i sprzetu ratowniczego dla Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim.
9. Podjecie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makow Mazowiecki na 2008
rok.
10.
Sprawy rozne.

1 1.

Zamkniecie obrad XXV sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczqcy RM powyzszy porzqdek obrad poddal pod glosowanie:
za - 14 glosow, przeciw - 0 glos6w, wstrzymalo siq - 0 glos6w.
I'orzqdek zostal przyjqty.
Ad pkt 2.
Przewodniczqcy RM poinformowal, ze protokol z XXIII sesji byt do wglqdu w biurze Rady i nie
zgloszono do niego zadnych uwag. Jego przyjqcie poddal pod glosowanie:
za- 14 glosow, przeciw- 0 glosbw, wstrzymalo siq- 0 glosow.

Protokol z XXIII sesji RM zostal przyjqty bez uwag.

I'rzewodniczqcy RM poinformowal, ze protokol z XXIV sesji byt do wglqdu w biurze Rady i nie
zgloszono do niego zadnych uwag. Jego przyjqcie poddal pod glosowanie:
za- 14 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymalo siq- 0 glos6w.
Protok6l z XXIV sesji RM zostal przyjqty bez uwag.
Ad. pkt. 3
Kadny Stanislaw Romanowski:
Mam przed sobq zaialenie, ktorego autorem jest adwokat pan Adam Ambroziak, ktore dotyczy
postanowienia wydanego przez Prokuraturq Okrqgowq w Ostrolqce, a postanowienie to dotyczylo
dw6ch panow burmistrzow Makowa poprzedniej kadencji, tematu prywatyzacji ZEC. W
uzasadnieniu do tego zazalenia czytamy: "Postanowienie powyzsze nie jest niezasadne." Jest to
blqd rzeczowy, ktory zmienia sens treSci pisma, zapis ten powoduje zmianq meritum znaczenia
sprawy i oznacza, ze urnorzenie Sledztwa bylo zasadne. Sporzqdzenie zazalenia minqlo siq z celem,
ten stan rzeczy, abstrahujqc od terminu zazalenia, zawdziqczany panu adwokatowi Adamowi
Ambroziak. Panie Burmistrzu, trzech mecenasow obsluguje Radq Miejskq i Burmistrza,
skorzystaliimy z uslug czwartego mecenasa. Proszq nam podaC, ile mieszkancy Makowa zaplacili
za to niby zazalenie?
lnterpelacja- zostalo zlamane prawo, przy rozpoczqtej budowie bloku mieszkalnego na osiedlu
Poludnie, w pierwszych dniach tego miesiqca prywatna firma developerska ogrodzila odcinek drogi
Rozanej i zawladnqla tym odcinkiem w 100%. Pan Burmistrz mowi, ze to teren pod drogq, a nie
droga i firma ta zlozyla na tym terenie r6zne swoje materialy. JeSli mieszkaniec Makowa pragnie
wydzierzawiC teren od Makowa kilka metrow kwadratowych, to zwraca siq z proibq do pana
Burmistrza i Rada Miejska w formie uchwaly moze wyraziC zgodq na takq dzierzawq. W tym
przypadku nic takiego siq nie stalo, a taki stan rzeczy istnieje juz ponad trzy tygodnie. Okolo 10 dni
temu zobowiqzal siq pan Burmistrz przed mieszkancami 0s. Poludnie, ze zobowiqe firmq do
usuniqcia materialow nalezqcych do firmy z terenu miasta. Na dzien dzisiejszy po interwencji pana
Burmistrza firma opuicila okolo polowq szerokoici drogi. Panie Burmistrzu, kiedy w swoich
dzialaniach bqdzie Pan skuteczny i spowoduje, ze firma, ktora bez Pana zgody, bez zgody Rady
Mieszkaricow, zajqla duzq czqSC drogi, kiedy Pan spowoduje, ze opuSci rowniez pozostalq cz&C
drogi?

Kadny Jaroslaw Wilkowski:
Na przedostatniej sesji zglaszalem interpelacje w sprawie drogi przy budynku B i A na ul.
Ciechanowskiej. Prosilem o rozwiqzanie tego problemu na wyrazne zyczenie mieszkancow i
chcialem spytac, czy przez ten okres, ok. Miesiqca, zostalo juz coi zrobione w tej sprawie? Czy ktos
z Urzqdu Miasta zasiqgal opinii, czy jest mozliwe zrobienie z tej drogi, drogi jednokierunkowej?
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski wyjaSnil, ze odpowiedzi na zapytania i interpelacje
zostanq udzielone w pkt. 10 Sprawy rozne.
Ad pkt 4.
Podjqcie uchwaly w sprawie utworzenia Miqdzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego.
Wiceprzewodniczqcy RM, Bozenna Gallera przedstawila treSC projektu uchwaly o utworzeniu
Miqdzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego.
Radny Stanislaw Romanowski:
Okolo rok temu, my radni Rady Miejskiej, gdy byliimy zapoznawani z ideq utworzenia tego
Zwiqku, by1 uzyty miedzy innymi taki argument, ze skoro jesteSmy bardziej oddaleni od
Ciechanowa i Woli Pawlowskiej, byliSmy zapewniani, ze za tone smieci Makow Maz. bedzie placil
takq samq cenq ale byla tez mowa, ze nie bedziemy ponosili koszt6w transportu. Czy ktoS moze
nam przyblizyd ten temat?
Kadny Jan Kubaszewski:
Zwiqek wlaSciwie juz powstal, a to sq tylko takie kwestie formalne, papierkowe. Panie Burmistrzu,
czy Pan robi spotkania z wbjtami innych gmin z naszego powiatu? zeby mowic jednym glosem,
zeby np. Makow nie by1 sobie, Czenvonka sobie.
I'elnomocnik Prezydenta Miasta Ciechanowa, Pan Marek Gqsiorowski:
Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, dziqkujq serdecznie za zaproszenie na dzisiejszq sesje.
Ciesze siq, ze wspomnieliScie Paristwo na Komisjach temat, ktory byl gruntownie omowiony i ja
tylko po krotce qwoli wyjaSnienia omowiq, dlaczego do sprauy tych uchwal wracamy po raz
kolejny. Nie jest tajemnica, ze proces rejestracyjny przebiega c~asamidlugo. Kiedy mowilem o
cenach przewozu Zwiqku Komunalnego, w zasadzie jeSli chodzi o ceny to nic sie nie zmienilo.
Odnoinie finansowania przewozow odpadow, to ideq Zwiqku jest, ze z kazdego punktu
niezaleznie, cena odbioru bqdzie jednakowa. My, w dniu dzisiejszym jako Przedsiqbiorstwo Uslug
Komunalnych w Ciechanowie, nie roznicujemy w sposob zasadniczy ceny. OczywiScie funkcjonu-ie
to na innych zasadach, a w momencie, kiedy powstanie Zwiqek potwierdzam, ze idea, ktora
zostala zalozona, bqdzie realizowana w 100%. Proszq Paristwa, porzqdkowanie tych zapisow
wynika tylko z tego, ze Ministerstwo Spraw Wewnqtrznych i Administracji, jak gdyby porzqdkujqc
ustawq o ustroju panstwa, ujednolica wszystkie standardy w tablicach statutow Zwiqzkow, ktore sq
juz zarejestrowane formalnie i te, ktore powstajq. Stqd w odniesieniu do tego projektu, ktory
podejmowaliSmy w styczniu w tamtym roku, ta Rada i inne, musimy zrobic korekty, zeby juz bez
przeszkdd ten Zwiqzek zarejestrowac i przystqiC do etapow inwestycyjnych. Korzystajqc z
obecnoici chcialem Paristwa poinformowac, ze niezaleznie od tego, ze zarowno tnva proces
rejestracyjny mozna rbwniez powiedziec, ze trwa proces przygotowania dokumentacji
inwestycyjnych. A mianowicie zostalo rozpisane pod nadzorem, na dzien dzisiejszy tych
finansowych obciqzen, jest dzii Miasto Ciechanow, Prezydent Miasta Ciechanow i na dzisiaj jest
rozstrzygniqta formalnie szczeg6lowa koncepcja w jaki sposob te odpady, ktore na naszym terenie

powstajq, w jaki sposob bqdq utylizowane. Przyjqto mech~miczno-biologicznq technologiq
unieszkodliwiania, a b ~ d z i eto polegalo na tym, ze w calym cyklu b ~ d praktycznie
q
3 podstawowe
instalacje. A mianowicie linia do segregacji odpadow mieszanych, linia do kompostowania
odpad6w bio, trzecia instalacja to instalacja tzw. paliwa interaktywnego i tu chcialem wyjasnik, ze

zwlaszcza w naszej czqSci, jezeli siq m6wi o paliwie interaktywnj m, to ludzie mySlq, ze powstanie
spalarnia, a to nieprawda, to przygotowanie takiego paliwa z odpadow, ktore majq pewnq wartoid
energetycznq. Doskonale wiecie, ze w mieszanych odpadach sq reakcje, ktore powyzej 6 tys. kg
majq wartoSC opalowq z tego mozna tworzyC paliwo do wspolspalania w jednostkach cieplnych
typu kotlownia, czy w piecach rusztowych. Czwarta nieodzowna instalacja tj. jedno skladowisko, a
caly interes polega na tym, zeby do ziemi skladowaC tylko te, ktore siq nie dadzq wykorzystak jako
surowiec wtorny. OczywiScie oprocz tych instalacji, bqdzie rowniez system selektywnej zbiorki
odpadow. Wiemy jak to dzisiaj w Makowie wyglqda, ale bqdzie wprowadzane do wszystkich gmin,
czyli zbieranie surowcow wtornych w postaci szkla, papierow, kartonow, czy plastiku. W
zaleinoici jakie b ~ d mozliwoSci,
q
albo b ~ d z i eto w postaci zbiorek jak w wiekszych miastach bqdi
indywidualnie, tak jak w Ciechanowie, gdzie stosujemy harmonogram- system workowy, czyli jest
pewien harmonogram, gdzie pewien poziom odpadow eliminujemy przed mieszaniem. W oparciu o
tq koncepcjq technologicznq rozpocz~liSmy przygotowywanie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko tej instalacji glownej. Taki jest wymog tej dokumentacji, ktora bqdzie wymagana do
zlozenia projektu. Lada moment Prezydent podpisuje tzw. proumowq, bo jak Panstwo wiecie
korzystamy tu ze Srodkow unijnych. Prezydent podpisuje proumowq z Urzqdem Marszalkowskim
w celu rozpoczqcia tej inwestycji. OczywiScie przypomnq, ze \v tej koncepcji przewidziane sq
rowniez miejsca zbiorki w oddalonym terenie, bo to nie b ~ d z i etak, ze z Ciechanowa bqdzie
przyjezdzala Smieciarka i zbierala w Makowie i w okolicach Makowa odpady. Na terenie obecnego
skladowiska w Makowie jest planowana stacja przeladunkowa, gdzie z tego terenu odpady bqdq
zbierane i zwozone tam bqdzie na zasadzie kontenerow pracigqcych, zeby nie wozik luino tych
odpadow, bo sama stacja przeladunkowa bqdzie sprawnie szla, bo sq rozne rozwiqzania techniczne i
w zwiqzku z tyrn o co Pan pytal, ze moze by6 zroznicowany, bqdi mocno zroznicowany program i
oplata za odbior odpadow, to nie bqdzie nic z tego. To, ze sktadowisko jest w jednej czqSci i
instalacja umiejscowiona nie moze skutkowaC tym, ze gminy, ktore sq oddalone b ~ d qponosily
wi~kszeobciqzenia finansowe.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poprosil o w i ~ c einformacji
j
na temat skladowiska w Makowie.
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Ciechanowa, Pan Marek Gqsiorowski:
Przy rozdziale, Panstwo ci, co zajmujq s i gospodarkq
~
odpadami uriedzq, ze jest ustawa o odpadach,
ktora dzieli wszystkie odpady na pewne rodzaje. I tak, sq odpady ~mieszane,komunalne ogolne. W
zakres odpadow wchodzq rowniez odpady wielkogabarytowe, czyli stara wersalka, szafa, lodowka.
Wszystkie roboty rozbiorkowe przy remontach, czy nawet na budowach, bo wiadomo, ze w trakcie
budowy zawsze jakaS CZQSC materialu zostaje i jest niewykorzystana, sq to tzw. odpady budowlane.
One sq oznakowane odpowiednim kodem. Dwa lata temu weszla taka ustawa o sprz~cie
elektrycznym i elektronicznym. KiedyS zelazko itp. wyrzucalo s i ~
do tzw. Smietnika ogolnego,
dzisiaj nam tego nie wolno robiC: wyrzuciC mozna, tylko nam nie mozna tego skladowaC. By1
obowiqzek, ze powinny powstak punkty zbi6rki. DziS jest to jakby w czqici realizowane, gdyz przy
zakupie nowego sprzqtu mozna oddaC stary, zuzyty w sklepie zostawiC, ale jak jest nadmiar, to tez
powinno by6 odrqbnie zbierane, wydzielone z odpadow. Kolejne to sq odpady moze niekomunalne,
ale wystqpujq, to sq samochody, kt6re kasujemy, to jest ustawa o recyklingu samochodowym, bo
dzii tez gdzieS w krzakach nie mozna zostawiC auta. Powinnien trafiC do stacji, ktora likwiduje i
wydaje zaiwiadczenia i tak, jak tu Pan Burmistrz podpowiedzial, chcieliimy rozlokowaC te
wszystkie odpady, kt6re nie mieszczq siq w tym pojqciu odpadon mieszanych, zeby rozlokowaC je
w terenie. I przykladowo, przy skladowisku w Makowie Mazowieckim jest planowana kruszarka

mqczna do gruzu. To, co zwiezione z odpadow budowlanych, zostanie przemielone i wykorzystane
w postaci surowej na budowq dr6g lub bqdzie siq mozna pokusic o jakqS prefabrykacjq, w
zaleznoSci od tego jaki to rodzaj materialu. Dla Pultuska zostala jakby wyznaczona dzialka tego
sprzqtu elektrycznego i elektronicznego. Dla Przasnysza i w jego obrqbie, bo tam jest troche
miejsca, chcemy wybudowak kwaterq do skladowania gl6wnie azbestu. Myslq, ze siq orientujecie,
jak wyglqda sprawa naszych pokryC dachowych, naszej mazowieckiej ziemi. Ja siq orientujq, ze na
dzisiaj wykorzystujqc sytuacjq, ludzie, ktorzy siq tym zajmujq, kyczq sobie stosunkowo duio za
skladowanie tego, ale byd moze zbudujemy takq kwaterq. By6 moze z zalozenia bqdzie sluzyla ona
nie tylko dla naszego regionu, zeby bylo mozna na tym zarobid. OczywiScie druga sprawa, to
bqdzie kosztowalo, bo to jest powiat, ale tam za skladowanie nie bqdq ceny takie, jakie majq firmy,
ktore siq tym zajmujq. W kazdym razie, zgodnie z ustawq o likwidacji pokryd dachowych,
stwarzamy takq mozliwoSd, ze bqdzie mozna skladowad odpady azbestowe.
Radny Tadeusz Szczucinski:
Czy tylko i wylqcznie bierzecie pod uwagq azbest, czy rowniez odpady radioaktywne?
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Ciechanowa, Pan Marek Gqsiorowski:
Bierzemy pod uwagq odpady niebezpieczne, ktorym jest np. opakowanie po Srodkach ochrony
roSlin, farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i na skladowisku bqdzie magazyn czasowego
przechowywania tych odpadow niebezpiecznych. Trzeba to bqdzie przekazad do specjalistycznych
firm, ktore zajmujq siq utylizacjq. Niemniej te elementy odpadow, ktore powstajq w
gospodarstwach domowych tez jest przewidziany do zagospodarowania.
Radny Jaroslaw Wilkowski:
Co do wywozenia Smieci, ja sobie nie wyobrazam, ze gmina, ktora polozona jest dalej od
Ciechanowa ma placik wiqcej za Smieci niz gmina, ktora jest poloiona blizej Ciechanowa. Chodzilo
o to, czy mozemy liczyd na jakiS zwrot kosztow transportu?
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Ciechanowa, Pan Marek Gqsiorowski:
Staralem siq wyjaSniC, ze nie mozna podchodzik w ten sposob, i e ktoS ma szczqicie lezeC bliiej
punktu docelowego, a kt05 dalej. Cala idea jest w tym, zeby jedilakowo rozkladaly siq te koszty.
Trudno, moze nawet mieszkancy Ciechanowa bqdq doplacali do tych przewozow transportow
kosztem przewozu z Makowa do Woli Pawlowskiej.
Radny Jan Kubaszewski:
Ja moze powtorzq to, co zaczql radny Wilkowski. Cena utylizacji jednej tony, a cena odbioru jednej
tony, wqtpiq czy Ciechanow bqdzie chcial dokladad do transportu ndpadow np. z Sypniewa.
Pelnomocnik Prezydenta Miasta Ciechanowa, Pan Marek Gqsiorowski:
W punkcie odbioru jest waga, ktora wazy iloSC odpadow dostarczanych do skladowiska. Sq ogolne
koszty ponoszone przez Zwiqzek i ustalenie ceny bqdzie podzielone na dwa elementy. Jak
czytaliicie Panstwo w tych dokumentach, Zgromadzenie sklada siq z reprezentantow w osobach
burmistrzow, wojtow i dodatkowych delegatow i to wlaSnie Zgromadzenie bqdzie decydowalo o
tych elementach, o ktore Pahstwo pytacie.
Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwaly, nastqpnie Przewodniczqcy RM poddal pod
glosowanie projekt uchwaly w sprawie utworzenia Miqdzygminnego Zwiqzku Regionu
Ciechanowskiego:
za- 14 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymalo siq- 0 glosow.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoSci 14 radnych, 14 glosami ,,za" podjqla uchwalq
Nr XXV/140/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie utworzenia Miqdzygminnego Zwiqzku
Regionu Ciechanowskiego, kt6ra stanowi zalqcznik nr 3 do protokolu.
Ad pkt 5.
Podjqcie uchwaly
Ciechanowskiego.

w

sprawie

przyjqcia

Statutu

Miqdzvgminnego

Zwiqzku

Regionu

Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprzewodniczqcy RM, Grazyna Szwed
przedstawila treSd projektu uchwaly w sprawie przyjqcia Statutu Miqdzygminnego Zwiqzku
Regionu Ciechanowskiego. Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie:
za- 14 glosow, przeciw- 0

glosbw, wstrzymalo siq- 0 glosow.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoici 14 radnych, 14 glosami ,,za" podjqla uchwalq
Nr XXV/141/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie przyjqcia Statutu Miqdzygminnego
Zwiqku Regionu Ciechanowskiego, ktora stanowi zalqcznik N 4 do protokolu.

Ad pkt 6.
Podjqcie uchwaly w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z Wojewodzkiego Fu~lduszu
Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Skarbnik Miasta, Pawel Gutowski:
W ubieglym roku Miasto wystqpilo o wstqpnq promesq na ~~ozyczkq
na terrnomodernizacjq
budynku Urzqdu Miejskiego - etap 11. Zeby otrzymaC tq pozyczkq musimy zlozyC wniosek do
Wojewbdzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki U'odnej w Warszawie oraz podjqc
stosownq uchwalq, o kt6rej mowa.
Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprze~vodniczqcyRM, Boienna Gallera
przedstawila treSC projektu uchwaly w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nastqpnie
Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie:
za- 14 glosbw, przeciw- 0 glos6w, wstrzymalo siq- 0 glos6w.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoSci 14 radnych, 14 glosa~ni,,zaVpodjqla uchwalq
Nr XXVl14212008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zaciqgniqcia dlugoterminowej pozyczki z
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie, ktora stanowi
zalqcznik nr 5 do protokolu.
Ad pkt 7.
Podjqcie uchwaly w sprawie przekazania Srodk6w finansowych dla Policji.
Nie zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprze\vodniczqcy RM, Graiyna Szwed
przedstawila treSC projektu uchwaly w sprawie przekazania Srodk6w finansowych dla Policji.
Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie:

za- 14 glos6w7przeciw- 0 glos6w7wstrzymalo sie- 0 glos6w.
Rada Miej ska w Makowie Maz. w obecnoSci 14 radnych, 14 glosa~ni,,zampodj $la uchwale
Nr XXV/143/2008 z dnia 30 czerwca 200th. w sprawie przekazania Srodk6w finansowych dla
Policji, kt6ra stanowi zalqcznik nr 6 do protokolu.
Ad pkt 8.
Podjecie uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu na realizacjq
zadania p. n. Zakup pojazd6w i sprzetu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Makowie Mazowieckim.
Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwaly. Wiceprze~vodniczqcyRM Bozenna Gallera
przedstawila treSC projektu uchwaly w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Makowskiemu na realizacje zadania p. n. Zakup pojazd6w i sprzetu ratowniczego dla Komendy
Powiatowej Pahstwowej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim. Nastepnie Przewodniczqcy
RM poddal pod glosowanie:
za- 14 glos6w, przeciw- 0 glos6w, wstrzymalo sie- 0 glos6w.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoSci 14 radnych, 14 gtosami ,,za" podjela uchwalq Nr
XXV/144/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Makowskiemu na realizacje zadania p. n. Zakup pojazd6w i sprzetu ratowniczego dla Komendy
Powiatowej Pahstwowej Straiy Pozarnej w Makowie Mazowieckim, kt6ra stanowi zalqcznik nr 7
do protokolu.
Ad pkt 9.
I'odjecie uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Mak6w Mazowiecki na 2008 rok.
Skarbnik Miasta Pawel Gutowski:
W stosunku do materia16w7 kt6re Panstwo otrzymaliScie do pracy w komisjach, w piqtek
otrzymaliSmy pismo od Ministra Finans6w, kt6re inforrnuje nas o zwiekszeniu subwencji
oSwiatowej o kwote 50 tys. zl., z przeznaczeniem na wyposaienie i pomoce naukowe do now0
wybudowanych obiekt6w i dotyczy to ZS Nr 2 i nowej hali sportowej. Jeszcze jedna jest zmiana: sq
zwiekszone wydatki w dziale Kultura Fizyczna i Sport o 7 tys. zl.. z przeznaczeniem na dotacje dla
klub6w sportowych i stowarzyszen, z mySlq o nowych klubach, ktore by6 moze powstanq. Chodzi o
sekcjq pilki siatkowej.
Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodniczqcy RM, Grazyna Szwed
przedstawila treSd projektu uchwaly w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makow
Mazowiecki na 2008 rok. Nastepnie Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie:
za- 14 glosbw, przeciw- 0 glosbw, wstrzymalo siq- 0 glos6w.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoSci 14 radnych, 14 gtosami ,,zaV podjqla uchwalq Nr
XXV/145/2008 z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makow
Mazowiecki na 2008 rok, ktora stanowi zalqcznik nr 8 do protokolu.

Przewodniczqcy RM oglosil przerwe, kt6ra trwala w czasie od godz. 16.00 do godz. 16.10.

Ad pkt 10.
Sprawy r6zne.
l'rzewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Proszq Panow Burmistrz6w lub Pana Mecenasa, aby odpowiedzieli na pytania radnego
Romanowskiego i radnego Wilkowskiego. Pierwsze pytanie zadal Pan Romanowski i dotyczylo
ono zaialenia, kt6re wniosla Rada za poirednictwem pelnomocnika, chodzi o blqd zawarty w tym
zazaleniu.
Radca Prawny UM Artur Tadrzak:
Trzeba ten blqd zakwalifikowak jako pomylkq pisarskq i ta jeclna pomylka o niczym tutaj nie
przesqdza.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Moze teraz Pan Burmistrz odpowiedzialby na pytanie radnego IComanowskiego. Ile zaplacil Pan
Mecenasowi Ambroziakowi za napisanie tego zazalenia?
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Jeszcze nie zaplacilem, ale zaplacq. Trzeba wziqk pod uwagq, ze Pan Ambroziak jest
pelnomocnikiem UM. Bqdzie to kwota okolo 300 zl. plus podatek. To bqdzie okolo 360 zl.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Jezeli bulwersuje Panstwa ta suma, ja w drodze pewnej rekompensaty mogq osobiscie poniesc tq
karq i uregulowak koszty w stosunku do Pana Ambroziaka. Bylo jeszcze trzecie pytanie, a
wlaiciwie interpelacja Pana radnego Romanowskiego, chodzi o slynnq w tym momencie i bardzo
niepokojqcq wielu m i e s z k ~ c o wsprawq, mianowicie budowq trzeciego bloku mieszkalnego na
osiedlu Poludnie. Chodzi tam o zlamanie prawa, zajqcie pasa drogowego, czyli wlasnoici nalezqcej
do Urzqdu Miasta, wydzierzawienie i pewne nieprawidlowoici w zwiqzku z powyzszym, jakie
zostaly wykonane przez tego, ktory zajql ten plac.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Developer otrzymal w piqtek pismo ode mnie, w ktorym kategorycznie nakazuje, aby w ciqgu 7 dni
opuicil teren, ktory zajql, teren Miasta.
Radny Jaroslaw Wilkowski:
Czy to nie bqdzie tak, ze jak oni wyprowadzq siq z tej drogi, ktora jest w zasadzie nieuzywana, to
czy lokatorzy nie zostanq pozbawiani parkingu, zeby to nie wyszlo jeszcze gorzej. Pana Burrnistrza
prosilbym o bardzo delikatne zajqcie siq tq sprawq.
Radny Tadeusz Szczucinski:
Z powodu zajqcia tego paska drogi, developer udostqpnil swoj tteren pod parking, czy teraz to nie
bqdzie vice versa ?
Radny Jan Kubaszewski:
Bylo o tym mowione na komisjach i ja siq dziwiq, ze znowu zostal ten temat poruszony. Radny
Romanowski twierdzil, ze siq tam nic nie dzialo, raz bylo korzystane, raz nie bylo korzystane. Dla
Makowa to jest powazna inwestycja i jezeli my bqdziemy tak traktowak inwestorow, ze na kazdym
kroku bqdziemy im stawiak "nie" tylko dlatego, ze raz do roku przejedzie samochod. W centrum
Warszawy chodnik zajqty, bo siq buduje, a tu? Zastanowmy siq nad zasadnoiciq tych protestow.

Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Chcq powiedziek, ze wielu mieszkanc6w jest tego samego zdania co Pan Kubaszewski.
Radny Stanislaw Romanowski:
Jestem za wszystkimi inwestycjami, ktore sq potrzebne naszemu miastu, ale te inwestycje powinny
siq odbywak w majestacie prawa, bez lamania tego prawa.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Zeby uspokoik niekt6rych z Panstwa, otoz w momencie.przyjqcia protokolu z sesji XXII Pan radny
Romanowski wyrazil wiele wqtpliwoici, wrqcz sklanial nas do podjqcia decyzji, abyimy tego
protokolu nie przyjqli zarzucajqc wiele nieprawidlowoici. Muszq Panstwa uspokoik, poinformowad,
i e przesluchalem wersjq fonicznq tego protokolu i ci ktbrzy, glosowali za przyjeciem nie popelnili

zadnej pomylki.
Radny Jaroslaw Wilkowski:
Slyszy sic, ze przy budowie tego bloku zostalo zlamane prawo.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Mowiqc szczerzq, ja tez bardzo duzo slyszq i czasami wiadomosci jedna drugiej przeczy. Gdyby
ktoi z Phstwa naprawdq powiedzial, gdzie jest zlamane prawo. bo my juz od roku slyszymy o
drodze, kt6ra jest nieuzywana, a tq drogq ktoS w miqdzyczasie wykorzystal, zeby zlozyC material, to
chyba nic wielkiego siq nie stalo? By6 moze do tego potrzebna jest zgoda i deweloper powinien o
tym informowaC, ale tak naprawdq, gdzie sq te nieprawidlowoSci?
Radny Jaroslaw Wilkowski:
Ja mam jedno pytanie, czy do Burmistrza wplynqlo jakiei wyjasnienie od developera? Czy on to
zajql bezprawnie, czy zostala zawarta jakai umowa?
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Tak naprawdq tam na razie nie ma drogi. Sprawa jest taka, ze Pan Grzankowski postawil kawalek
plotu, zeby tq droge zagrodzik, no i zaraz byla intenvencja radnego z mieszkancami, poprosilem na
drugi dzien Pana Grzankowskiego na rozmowq. Mbwilem, ze ja tam muszq zrobiC drogq o
szerokoici 6 metrow, jezeli siq dogadamy to spiszemy urnowq i 2, 5 metra bqdzie m6gl
wykorzystaC. Przy bloku TBS Pan Grzankowski ma 1,5 m i jezeli on sw6j teren zagrodzi to bqdzie
wiqkszy problem. Ustaliliimy, ze podpisujemy porozumienie z TBS i ustalamy zasady, jezeli chce
zajqk tq drogq, to oplata za dzien wynosi 50 gr. za m2.
Przewodniczqcy FWI Ireneusz Peplowski:
Od kilku lat w Makowie Maz. znalazl sie ktoS odwazny na jakqi wiekszq inwestycjq. Przyglqdajqc
siq sytuacji Pana Grzankowskiego, gdybym w miqdzyczasie probowal zrobik coi podobnego,
mialbym powaine wqtpliwoici, czy w og6le zaczynak. Nie ma tzw. ludzkiej zyczliwo~ci.Przeciez
ta budowa wiecznie tnvak nie bqdzie, a ze bqdzie tnvak to wiemy wszyscy, bo w planie
zagospodarowania przestrzennego wczeiniej byl trzeci blok. Znalazl siq chqtny, kt6ry chce go
pobudowak, wystarczy troche uprzejmoici i wyrozumialoSci. To jest moja sugestia i wydaje mi siq,
ze nic siq nie stanie, jak nastqyi pewne ustqpstwo z jednej i z drugiej strony, bo naprawdq nie
chcialbym by6 w tym momencie w sk6rze Pana Grzankowskiego.
Radny Jaroslaw Wilkowski:
Mam proSbq do Pana Romanowskiego, bo TBS stanie siq wlasnoSciq Urzqdu Miasta, nie wiem, czy

jest sens i niewazne czy to bqdzie robiC spolka, czy ktoi inny, nikt tego za darmo nie zrobi. Ja bym
wolal pieniqdze te przeznaczyC na pozyteczny cel, na kawalek uzywanego terenu.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Uwaiarn, ze wiele osob ma podobne zdanie w tej sprawie.
Radny Tadeusz Szczucinski:
Panie Burmistrzu, zapewnial mnie Pan, ze te 20 tys. zl., to nie jest brana pod uwagq inwestycja na
ul. Rozanej. Dzii Pan mowi coi innego, proszq o wyjainienie. Te 20 tys. zl. ma swoj cel.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Moja sugestia jest taka, ze w roznych czqiciach Makowa inwestujemy w chodniki, drogi, wiec
rowniez mozna z tego zrobiC jakii kawalek drogi na 0s. Poludnie.
Radny Tadeusz Szczucinski:
Wiqc ja pytalem i nadmienialem, ze jezeli bqdq potrzebne wiqksze Srodki, prosze zrobic
autopoprawkq projektu.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Jest to zapisane na biezqce utrzymanie ulic. Nie ma konkretnie wskazanej ulicy.
Radna Bozenna Gallera:
Sam Pan powiedzial, ze tam nie ma ulicy.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Nie ma tam ulicy, ale tam troche utrudnien dla ludzi jest, a my jesteimy po to, zeby pomagac.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Mialem swojego czasu mozliwoSC zbadania stanu technicznego drog na osiedlu Poludnie. Jezeli
Burmistrz Miasta rezerwuje sobie 20 tys. zl. na ewentualne poprawki, bo wiemy jak jest tam w
czasie deszczu, to chyba jest normalna sprawa, ze ktoi rezenvuje te pare groszy, ze w razie
niesprzyjajqcych warunkow atmosferycznych nastqpiq jakiei uszkodzenia. To jest tylko moja
sugestia i moje zdanie.
Radny Tadeusz Szczucinski:
Te 20 tys. zl. sqprzeznaczone na dorazne remonty ulic, a nie wlqczenie tejze ul. Rozanej. Bunnistrz
mnie zapewnil, ze jezeli bqdzie wniosek to zostanq wniesione poprawki.
Radny Jerzy Szymborski:
Ostatnia sesja byla pelna emocji, poniosly nas nerwy z calq pewnoiciq. Ale byly wazne ku temu
przyczyny, bo taka sytuacja, jaka miala miejsce w zwiqzku z zazaleniem, ktore w takim trybie
zostalo na decyzjq Prokuratury opracowywane przez RM, nie pouinniimy byli siq zetknqk. Dlatego
jest to sprawa, do ktorej nalezy wrocid, aby w przyszloici podobnych sytuacji uniknqk. Zacznq od
sprawy jednostkowej. Od zapytania skierowanego do Pana Przewodniczqcego i bardzo proszq o
krotkie, ale konkretne wyjaSnienie Panskiego stwierdzenia na sesji, z ktorego wynikalo oczywiScie w domyile-, ze powinienem by6 Panu wdziqczny za podanie rqki, za podanie mi
osobiicie rqki. Chciatbym sam uslyszed z jakiej to opresji Pan mnie ratowat? Jakie niechlubne
czyny popelnilem by6 moze, w ktorych Pan mi w jakimS sensie dopomogl? JeSli Panska odpowiedz
bqdzie niepewna lub w moim przekonaniu nie bqdzie odpowiadala po czqSci faktom, to rezerwujq
sobie prawo do zgloszenia riposty zgodnie z regulaminem pracy RM. Druga sprawa: na tej sesji

padly slowa, ktore pait nie powinny, m.in. zostala potraktowana w jakii szczegolny sposob cala
klasa emerytow. Tak siq sklada, ze ja jestem wSrod Panstwa radnych chyba jedynym emerytem, ale
chcialem powiedziek, ze w kontekicie, w jakim Pan to osadzil, to jednoznacznie wynikalo, ze
emeryt to czlowiek niepelnosprawny zar6wno umyslowo jak i fizycznie. Chcq Panu powiedziec, ze
niektorym emerytom by6 moze 40-latkowie mogq pozazdroSciC kondycji fizycznej i umyslowej, bo
w my51 starego powiedzenia "staroSC nie chroni przed glupotq, broda medrcem nie czyni", to jednak
doswiadczenie zyciowe cos ze sobq niesie. W sprawach natury ogolnej mam zapytanie, jaki tryb
bqdzie nadany wnioskowi naszego klubu z sesji kwietniowej rady, w sprawie pelnej realizacJi
budzetu Miasta? Chcq powiedzied, ze czqsto bezsensowne stajq siq zglaszane na naszych sesjach
uwagi dotyczqce np. nowelizacji statutu, czy niektorych uchwal, bo sprawy nie sq podejmowane.
Oto klub zglosil wniosek i koniec z tym? Do szuflady? To nie moze tak byC. MySmy wniosek
kierowali na Radzie i Przewodniczqcy powinien nadaC mu bieg. ktorego nie widzc. Przed nami
wakacje, planowa sesja Rady we wrzeSniu i kiedy bqdzie odpowiedi na nasz wniosek i kiedy Rada
uzna go za zasadny? Wnioski mogq by6 roznej natury, nawet bezsensowne i o ich waznoSci niejako
wdrazaniu w zycie decyduje Rada. One nie mogq by6 odkladane do szuflady. Podczas przerwy Pan
Przewodniczqcy i pani Przewodniczqca Gallera zwrocili siq do mnie w sprawie statutu. Statut
Miasta zostal opracowany przez powolanq swojego czasu dorainq Komisjq Statutowa, gdyz
poprzedni trudno bylo nazwaC statutem, dokument, kt6ry istnial. OczywiScie po pewnym czasie
okazalo siq, ze nalezy drobne poprawki poczyniC. Po raz drugi zostala powolana komisja dorazna w
sprawie nowelizacji statutu i to zadanie w jakieji tam mierze na pewno wykonala. Wiemy, ze na
kt6rejS sesji dyskusyjny stal siq problem, jaka grupa radnych ma prawo wnioskowania? Trzy, czy
cztery osoby i sprawa utknqla. Poza tyrn planowanie pracy RM, a w zwiqzku z tyrn takze komisji,
nie jest do konca wlaSciwe. Planujemy jako RM i przyjmujemy taki plan pracy: zwolanie 7-8 sesji
w ciqgu roku, a w przeciqgu 20 m-cy tej kadencji odbywamy 25 sesjq, tzn., ze 5-7 sesji jest
pozaplanowych, czyli praktycznie, jak mozna wnosiC, zwolywanych na wniosek Burmistrza Miasta.
OczywiScie sesje zwolywane w takim trybie sq konieczne, potrzebne i spelniajq swoje zadanie,
niemniej jednak planowanie pracy RM sprawia niedosyt. I w zwiqzku z tyrn plan pracy komisji tez
nie moze by6 tyrn samym zbyt szczegolowy. Mam proibq zwiqzanq z tym, ze na dzien dzisiejszy
nie wiemy jeszcze czy zazalenie zlozone na decyzjq Prokuratury bqdzie przyjqte. ProSba, myilq, ze
nie tylko naszego klubu, ale podzielq jq i inni radni jest taka, by ta odpowiedi z chwila kiedy
nadejdzie, obojqtnie w jakim czasie, zostala skserowana i przekazana nam radnym do rqk wlasnych.
Jeszcze jedna drobna sprawa: trzeba zauwazyC, ze podnosiliSmy sprawq wspolpracy z lokalnqprasq.
Ja osobiscie zglaszalem i myilalem, ze po czqSci doczekamy siq realizacji tego wniosku, zeby
faktycznie w tej Radzie byl rzecznik prasowy. Prasa pisze o tyrn czym jest zainteresowana, pisze w
taki sposob w jaki uzna za stosowne. Natomiast my jako RM jesteimy winni informacje
mieszkaricom Makowa odnoinie poczynari i co do tej pory uczyniliimy. Minqlo juz ponad poltora
roku pracy naszej kadencji. Mieszkancy miasta od nas informacji nie uzyskali, co planowalismy w
roku 2007, co udalo siq zrobiC, co udalo siq wiqcej, a czego nie zrobiliimy i dlaczego. Podobnie
jezeli chodzi o rok biezqcy. Szelkow potrafi to zrobiC, Makow ]lie potrafi. Szelkow ma dodatek
samorzqdowy na lamach Kuriera Makowskiego. Proponowalem wykupiC raz na rok stronq, czy pol
strony w tym, czy w innym piimie i informacjq potrzebnq mieszkancom od nas przekazac.
Przewodniczqcy IWI Ireneusz Peplowski:
Pozwoli Pan, ze odpowiem na pytanie zadane wczeiniej przez Pana, co znaczq uzyte przeze milie
slowa "podanie rqki". Panie Szymborski, to, ze ja mialem Pana wyciqgnqt i ratowaC z jakiejs
opresji, to jest, podejrzewam, Panska interpretacja. Postaram siq to szybko wyjainiC i najlepiej jak
potrafiq. Podanie rqki by10 niczym innym jak zachqceniem Pana do wspolpracy, jak Pan wie byl
Pan w tzw. krotkotrwajqcej opozycji. Trwaly prace nad ukonstytuowaniem siq komisji i moje
wyciqgniqcie rqki proszq nie rozumieC w zaden inny sposob, jak tylko docenienie Panskiej osoby i
poproszenie Pana do wspolpracy i objqcia przewodnictwa komisji wowczas i jak siq stalo Komisji

OSwiaty. zadnych innych podtekstow, zadnych innych mySli nie mialem. Pan dopatruje siq
zupelnie czegos innego, ze niby mialem Pana ratowad z jakiejS opresji, absolutnie nie mialem tego
na mySli, a to, ze powiedzialem "podanie rqki", to bylo tylko to, zeby zlikwidowac wszelkie
podzialy i zaprosid Pana do wspolpracy. Jezeli chodzi o "emeryta" i uzycie tego slowa, to proszG
sobie przypomnied wystwienie kiedy Pan moze slusznie wspomnial o moich roznych obowiqzkach
i uzyte slowo "emeryt" nic innego nie oznaczalo jak tylko to, ze pan na pewno ma tego czasu troche
wiccej, poniewai Pan nie pracuje. Proszc szeroko nie interpretowak tego slowa, bo przede mnq
niedlugo rowniez emerytura i czy w takim wypadku staC byloby mnie na jakies ironizacje z innych.
Slowa "podanie rqki" i "emeryt" nie znaczyly nic innego jak to, co wczeiniej powiedzialem. Jezeli
Pan Szymborski odebral to inaczej, to przepraszam, prosze nie mySled, ze mialem jakieS niecne
mysli. Owszem byly emocje, o czym sam Pan przed chwilqpowiedzial.
Radny Jerzy Szymborski:
Co do emeryta, to zostawmy sobie go na uboczu. Nie zupelnie jednak jestem przekonany co do
podania tej rqki, bo tu w kontekScie z Pana wyjaSnienia wynika, ze Pan musial zachecad mnie do
wspolpracy proponujqc funkcjq przewodniczqcego komisji. Z tq opozycjq, to my ustawilismy siq w
opozycji, to Wy zostawiliscie nas w opozycji i w pewnym monlencie siq zorientowaliicie. ze 4
osoby poza waszymi ukladami to za duzo i trudno bqdzie kierowad pracq RM i to bqdzie to trudne i
klopotliwe. Co do przyjqcia funkcji przewodniczqcego potwierdzam, ze osobiScie by1 Pan u mnie w
tej sprawie. Niech Pan sobie przypomni rowniez to, ze przyjmujqc tq funkcjq uzaleznilem to, od
poparcia wszystkich os6b z tej komisji i zlozylem propozycje Dariuszowi Miecznikowskiemu, zeby
zmienil swojq przynaleznoik i przystqpil do naszej komisji z tej racji, ze jest to Komisja OSwiaty i
na drugim miejscu tytulu jest "Zdrowia". To byly te uwagi, chcq jeszcze wyrainie powiedziek, ze
Panskie wypowiedzi byly jednak naprawdq bardzo emocjonalne i oswiadczam, ze nie mam zamiaru
kiedykolwiek, przy jakiejkolwiek okazji reorganizacji pracy tej Rady ubiegak sie o funkcjq
przewodniczqcego RM, a w razie, gdyby moja kandydatura zostala zgloszona, nie zgodze sie.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Panie Radny, mam jeszcze tylko jednq wypowiedi, ja nigdy nie powiedzialem, ze ja Pana
zachqcalem, powiedzialem, ze Pana poprosilem, poprosilem o mozliwoSd wspolpracy. W mojej
glowie nie by10 zadnych innych intencji.
Radny Jaroslaw Wilkowski:
Chcialem przypomniek, ze nie uzyskalem odpowiedzi na moje zapytanie.
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Radny Wilkowski chce siq dowiedziek o ul. Ciechanowskq, bblk A i B. By10 przy tym sporo
dyskusji.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski:
Jedna propozycja byla, aby zrobid tam tzw. lezqcych policjantow, druga aby jq zarnknqc i zrobic
Slepq, dla mieszkaricow. Trzecia, aby zrobic jq jednokierunkowq, tylko w odwrotnym kierunku niz
teraz. JesteSmy na etapie ustalania regulacji ruchu, dlatego nalezy siq spokojnie zastanowic jak to
rozwiqzad. MySlq, ze w m-cu lipcu, czy sierpniu uda nam siq to zrobid.
Radny Jan Kubaszewski:
W materialach przygotowanych na sesjq znajduje siq m.in. pismo z maja 2007 dotyczqce Spolki
"JUMA", podpisane jest przez 45 mieszkancow SM. Zwracam siq do Prezesa Pana Grabowca;
chodzi mi szczegolnie o punkt 1., bo z tresci pisma od mieszkanchw mozna odczytai. taka, sugestiq,
ze ta cena byla zawyzona, jakaS kombinowana tylko dlatego, ze Spolka nie posiada koncesji. Pan

Grabowiec pieknie wyjasnia, odpowiada, ze to jest niepotrzebne. Prosze wyjaSnid, o ile jest to
mozliwe, jaka by byla zmiana cen jezeli kotlownia faktycznie by miala koncesje i ten urzqd
regulacji energetycznej mowiqc prosto polozy na to reke i, ze powie wiecej nie wolno. Czy
musialby Pan "zjezdzad" z tych cen, a moze podnieSd? JakaS odpowiedi siq ludziom nalezy. Jaki
jest stosunek cen z kotlowni, ktore majq rnoc powyzej, w stosunku do Panskich?
Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski:
Czytalismy odpowiedzi Pana Grabowca, czytaligmy to gloGno, ale jak sq jakieS pytania.
Prezes Spolki "JCTMA" Adam Grabowiec:
Jeszcze raz Panstwu wszystko wyjaSnie. Bylo pytanie od 45 czlonkow SM odnoinie Spolki
"JUMA. Pienvszy punkt dotyczyl tego, ze Spolka posiada 3 kotlo~vnie.Bede to w kolko powtarzal,
chociai Pahstwo powinniicie najlepiej wiedzied, bo Miasto jest w 50% wspolnikiem tej Spolki.
Powtarzam: Spolka uzytkuje tylko i wylqcznie kotlownie przy ul. Kopernika 12. Ta kotlownia ma
zainstalowane dwa piece, o lqcznej mocy 4,10 MW i kazdy piec ma 2,5 MW, wiec prawo mowi, i e
przedsiebiorstwem jest siq wtedy, kiedy posiada siq powyzej 5 MW wytwarzanej energii.
Powtarzam, posiadamy 4,10MW, a prog zatwierdzany przez urzqcl energetyki wynosi 5 MW. Takq
tez odpowiedi Panstwu dalem na piimie. Wracajqc do pytania. ktore mi Pan zadal, my mamy
skalkulowane stawki na bazie wyliczen firmy "JUWA" z Bialegostoku. Ta firma w ramach umowy,
zastqpstwa inwestorskiego, byla zobligowana do opracowania tego w oparciu o rzeczywiste koszty,
jakie Spolka ponosila za okres od grudnia 2006 r. do wlqcznie z majem 2007 r. i mamy wzorzec od
nich, w jaki sposob sic to wylicza itd. Nasz cennik sklada sic z 6 podstawowych kwestii, ktore
skladajq siq na ostatecznq cene. Kwestie drailiwe, takie jak ceny energii elektrycznej, ceny wqgla ,
amortyzacja, ktora weszla w tej chwili, a wtedy jeszcze nie byla brana pod uwage oraz naklady
pracownicze- to one ksztaltujq ceny. Urzqd Regulacji Energetyki, mozemy troszeczke w tej chwili
pofantazjowad, jezeli bySmy przekroczyli te 5 MW, to URE musi brad pod uwagq tego typu
skladowe. Wiem, ze musialby nastagid pewien dialog miedzy nami, czyli miedzy URE, a mnq.
Dzisiaj opieram sie o koszty, jakie rzeczywiicie ponosze i nie jestem Spolkq, ktora ma generowad
zysk. Jestem Spolkq, ktora ma zabezpieczyd dotarcie ciepla do Miasta i SM. Z URE w jak
najlepszej zgodzie, ale nie musze siq z nimi konsultowad, bo prog energetyczny wyklucza mnie z
grona energetyki zawodowej. W my61 prawa energetycznego nie jesteSmy przedsiebiorstwem
energetycznym, bo nie przekraczamy 5 MW i to samo dotyczy ochrony Srodowiska. My wnosimy
oplaty, jesteSmy kontrolowani przez Ochronq ~rodowiska \v Ostrolqce. Wszelkiego typu
wymagania i dokumenty mamy, posiadamy. Oplacamy oplaty Srodowiskowe i koniec. JesteSmy za
malq firmq na obci@anie nas dodatkowymi kosztami.
Radny Tadeusz Szczuciliski:
Sezon 2007/2008, ile jest zamowionej mocy?
Prezes Spolki "JUMA" Adam Grabowiec:
Moc zamowiona umowami, ktore w tej chwili nie przekraczamy 5 MW. Uwazam, ze od tego jestem
Prezesem, aby calq rnoc, jakq mamy w tej kotlowni wykorzystad maksymalnie. Chodzi o to, ze im
wiecej mamy tej mocy zamowionej i wiecej mamy mozliwoSci. zeby sprzedawad to podwyzki,
ktore byd moze bedq nieodzowne, one bedq dzieki temu mniejsze. Musze kaidq rnoc wykorzystad,
bo cieplo nie moze siq mamowad. W Makowie na dzisiaj mamy zapotrzebowanie na 15 MW, na
dzisiaj.
Radny Jan Kubaszewski:
Rozurniem, ze cena jest optymalna i nie ma potrzeby podlqczania ~viecejodbiorcow?

Prezes Sp6lki "JUMA" Adam Grabowiec:
To jest dla ludzi leniwych, ktorzy nie maja wyobraini i ktorym jest dobrze z tym, jak jest. Uwazam,
ze to jest najgorszy blqd jaki moze byd: stanqd w miejscu i siq nie rozwijak. To, ze my bqdziemy
przekraczad 5 MW mocy, to w niczym nie przeszkadza. Trzeba zwrocid uwagq, ze Miasto jest
niedocieplone. Jest duzo blokow z ogrzewaniem piecowym w centrum Miasta i tak powiem, ze
docieplanie nie jest ukonczone. Jezeli przekroczymy 5 MW owszem obciqzenia Spolki bqda
wiqksze, ale tutaj w grq wchodzi skala sprzeda3. To jest tak jak ze sklepikiem osiedlowym, a
hipermarketem, gdzie sq t a h z e produkty i dlaczego? Ten, co sprzedaje duzo i ma duzy obrot i
dlatego moze pozwolik sobie na nizsze ceny. Sprzedaje malo, bo mam ma10 mozliwo~c

wytwarzania energii, dlatego ta cena jest na poziomie realnym, najbardziej przyblizonym do
rzeczywistoSci.
Radny Tadeusz Szcucinski:
Czy to prawda, ze nosicie siq z zamiarem budowy nowej centralnej kotlowni?
Prezes Spolki "JUMA" Adam Grabowiec:
Z jednego ir6dla zawsze to cieplo bqdzie tansze. Ja bym bardzo chcial, wiem ze to sq ogromne
koszty itd., ale zycie nie stoi w miejscu, chcemy zeby Miasto siq rozwijalo i zmusi nas do tego
sytuacja.
Ad pkt 1 1.
Wobec zrealizowania porzqdku obrad XXV sesji Rady Miejskiej Przewodniczqcy RM, radny
Ireneusz Peplowski o godz. 17.00 zamknql jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokolowanie zakonczono.

Protokolowala
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.............................
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.............................
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.............................

27. Pawlowska Bozena
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RADY NIIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

w sprawie :utworzenia Miedzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzqdzie gminnym
( Dz.U.z 2001r. nr 142, poz. 159 1 ze zmianami ), Rada Miejska w Makowie Mazowieckitn
uchwaka co nastqpuje :

I

Gmina Miejska Makow Mazowiecki tworzy wraz z gminami :
1) Miasto Ciechanow
2) Miasto i Gmina Glinojeck
3) Gmina Ciechanow
4) Gmina Golymin - Osrodek
5) Gmina Grudusk
6) Gmina Ojrzen
7) Gmina Opinogora Gorna
8) Gmina Regimin
9) Gmina Pultusk
10) Gmina Pokrzywnica
11) Gmina ~wiercze
12) Miasto Przasnysz
13) Miasto i Gmina Chorzele
14) Gmina CzerniceBorowe
15) Gmina Jednorozec
16) Gmina Krasne
17) Gmina Krzynowloga Mala
18) Gmina Przasnysz
19) Gmina Czerwonka
20) Gmina Karniewo
2 1) Gmina Krasnosielc
22) Gmina Mlynarze
23) Gmina Ploniawy - Bramura
24) Gmina Rzewnie
25) Gmina Sypniewo
26) Gmina Szelkow

Miqdzygminny Zwiqzek Regionu Ciechanowskiego z siedzibq w Ciechanowie, zwany
dalej "Zwiqzkiem".

/'

Celem dzialania Zwiqzku jest wspolne wykonywanie zadan publicznych w zakresie
tworzenia warunkow niezbqdnych do realizacji komplekso~ego regionalnego programu
gospodarki odpadami na terenach gmin tworzqcych Zwiqzek.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta.

Traci moc/
Uchwala Nr VIl2312007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dn. 25
stycznia 1007r. w sprawie utworzenia Celowego Komunalnego Zwiqzku Gmin Regionu
Ciechanowskiego.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

~ r z e w o d b i c z ~ Miejskiej
~f~a~~

Dla realizacji zadan wlasnych gmin w zakresie gospodarki odpadami powstata idea
utworzenia Miedzygminnego Zwiqku ,ktorego celem behie wspolne wykonywanie
zadan publicnych w zakresie tworzenia warunkow niezbqdnych do realizacji
zintegrowanego regionalnego programu gospodarki odpada~ni.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi , z
uwagi na koszty ,jest mozliwe jedynie przy wsp6ldzialaniu wielu gmin. Z tego powodu
powstanie Zwiqzku uznaje siq za uzasadnione.
Plan Gospodarki Odpadami wojewodztwa mazowieckiego 20 10 dokladnie precyzuje
regiony w ktorych mogq byc prowadzone instalacje gospodarlu odpadowej.
Dla zarejestrowania Miedzygminnego Zwiqku konieczne jest przedstawienie
organowi prowadzqcemu rejestr m. in. kompletu uchwal o utworzeniu Zwiqiku.
W zwiqku z uwagami przedstawionymi przez organ rejestrowy dotyczqcy
nazewnichva Zwiqzku ,zachodzi koniecznoSC ponownego przyjecia przez Rade Miejskq
w Makowie Mazowieckim uchwaly o utworzeniu Zwiqzku . z jednoczesnym uchyleniem
poprzedniej.
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Ciechanbw 19.06.2008s.

GNIINA MIE.ISKA CIECHANOW
06-100 Cischai~Ow Plac Jan;l Pawla 11 6
tel. (0-23) 672 33 4'i rli~44.far 672 29 63
NIP 5661 876536. REGON 130377824
-7-

DZS 426 12008
Urzad Mieiski w Makowie Maz.
Noniusrki 6, 06-200 Mak6w Mar

Wbjtowie, Burmistrzowie!

Wplynelo dn. 19-06-2008
Przyjeto przez:
Waigorzata Cikacr

W trakcie prowadzenia procedyry re-jestracyjnej Celowego
Komunalnego Zwiqzku Gmin Regionu Ciechanowskiego organ rejestrowy
Ministra Spraw Wewilqtrznych i Administracji zglosil uwagi do dokumentacji
przeslanej w zgloszeniu w sprawie utworzenia ,,Zwiqzku".
Zastrzezenia organu rejestrowego dotyczq lulku uregulowan Statutu.
1. W nazewnictwie Zwiqzku z racji wystqpowania w roznych
przypadkach i liczbach wyrazy ,,zwiqzlu komunalne" powinno by6
uiywane wylqcznie slowo ,,miqdzygmimie" stqd koniecznoid
przeredagowania nazwy ,,Zwiqzku", a tyin samyin zmiany uchwai-y o
utworzeniu zwiqzku i odpowiednich zapisow w treici Statutu,
Istosownie do tei~niilologiiwprowadzonej w zwiqzku z
wdraianiem reformy ustrojowej panstwa,.
2. Brak jest podstaw do przyznawania diet za lidzial przedstawicieli gmin
za udzial w pracach organow zwiqzku iniqd~ygminnego.Wykreilono
zapis o okreilaniu wysokoici diet.
3. Wskazano na brak podstaw do tajnoici wyboru Zarzqdu zwiqku
18 13 ust.21- wykreilono zapis o tajnosci wyboru.
4. Przepisy dotyczqce zwiqzkow miqdzygminriych nie wskazujq na
inozliwoSC zamiennego stosowania pojqC skarbnddglowny ksiqgowy,
przedmiotowe stanowisko powinno brzmied ,,glowny ksiqgowy
zwiqzku" - zmieniono nazwq stanowiska w statucie.
5. Plan finansowy sl-uky do prognozowania wielkoici przychodow
zwiqzku i jego wydatkow. Budiet ujmuje wydatki (i rozchody) jako
nieprzekraczalny limit, natomiast w planie finansowyin wydatki mogq
ulec zmianie w trakcie realizacji planu . W swietle powyzszego nalezy
wigc stwierdzid, iz w obowi;lzujqcych przepisach prawa regulujqcych
gospodarkq finansowq zwiqzku miqdzygmirlnego podstawq rocnego

planu dzialalnosci zwiqiku jest budzet.- dokoiiano odpowiednich
zmian w zapisach w statucie.

W zwiqzku z przedstawionymi uchybieniami w dokuinentach rejestrowych,
dokonano poprawienia dokumentow zgodnie ze wskazaniarni.
Zwracam sie z proSbq do Szanownych Pahstwa o przychylne ustosunkowanie
sig do uwag organu rejestrowego, akceptacjg dokument6w po wprowadzonych
zrnianach i kolejne podjecie uchwal w przedmiotowej sprawie w terrninach
mozliwie jak najkrbtszych.
Na podstawie uzgodnien z organem nadzoru Wojewody inazowieckiego po
podjgciu uchwal i zgromadzeniu pozostalych wymaganych zgloszeniem
dokumentow Iwyciqgi z protokol6w sesyjnycld dokumenty zostanq w pilnym
trybie przeslane ponownie do organu rejestrowego.

Z powazaniern

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia

...3~..czarxca..20Q8..roku

w sprawie: Przyjsia Statutu Miedzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego

Na podstawie art.67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym
(Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
uchwala co nastepuje:

\

Przyjmuje sic Statut Miedzygminnego Zwiqzku Regionu Ciechanowskiego, stanowiqcy
zalqcznik do uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Makow Mazowiecki.
§3n

Traci moc Uchwala Nr XXXVIII/238/2006 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 19
paidzierniG 2006r. w sprawie przyjecia Statutu Celowego Komunalnego Zwivku Gmin
Regionu Ciechanowskiego.

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia.

~rzewq/dnicz,~$~
Rady Miejskiej

Zdqczni ic do Uchwaly Nr XXYi14 112008
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 30 czerwca 2008 roku

1. Mi~dzy-gninnyZwivek Regionu Ciechanowskiego w dalsze~czqsci niniejszego Statutu
zwany Zwiqzkiem, tworzq i sq jego uczestnikami gminy:

Miasto Ciechanow
Miasto i Gmina Glinojeck
Gmina Ciechanow
Gmina Golymin - Osrodek
Gmina ~ r u d u s k
Gmina Ojrzen
Gmina Opinogora Goma
8) Gmina Regimin
9) Gmina Puktusk
10) Gmina Pokrzywnica
I 1 ) M a ~wiercze
12) Miasto Przasnysz
13) Miasto i Grnina Chorzele
14j Miasto Czernice Borowe
15) Grmna J ednorozec
16) Gmina Krasne
1 7) Gmina Krzynowloga M d a
18) Gmina Przasnysz
19) Miasto Makow Mazowiecki
20) Gmina Czerwonka
2 1) M a Karniewo
22) Cimina Krasnosielc
23) Gmina Mlynarze
24) Glnina Ploniawy - Bramura
25) Ormna Rzewnie
26) Grmna Sypniewo
27) Gmina Szelkow

I)
2)
3)
4j
5)
6)
7)

2. Do Zwiajtu mogq przystapic inne p i n y regionu na zasadach okreslonych w czqsci V
niniej szepo Statutu.

Zwiqzek dzida na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdme grninnym (Dz U z 200 1
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Terenem dzidania Zwiqzku jest obszar gmin obejmujqcy granice adnlinistracyjne gmin, bqdqcych
uczestnikami Zwiqzku.

Zwiqzek zostd utworzony na czas nieokreslony.

Siedzibq Zwi@u jest miasto Ciechanow.

1. Zwiqzek podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrow, Wojewod? , a w zakresie gospodarki
finansowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Zakres i sposob nadzoru okresla ustawa o samorzqhe gminnyrn .

Zadania Zwiqzku

Zwiqzek posiada osobowosc prawnq i wykonuje zadania publiczne, dla realizacji ktorych
zostd utwonony - w imieniu wlasnym i na wlasnq odpowiedzialnosc.

1. Zadaniem Zwiqzku jest planowanie i wykonywanie zadati ptiblicznych w zakresie tworzenia
warunkow niezbqdnych do utrzymania porzqdku i czystoi~i na terenach gmin bedqcych
uczestnikami Zwiwku w dziedzinie gospodarki odpadami, polegt-ijqce na:
1) zapewnieniu budowy , utrzymania i eksploatacji inslalacji i urzqdzeh do odzysku i
unieszkodliwiania odpadow komunalnych,
2) realizacji kompleksowego regionalnego prograrnu gospoclarki odpadami:
a) organizowaniu selektywnej zbiorki odpadow, segregacji oraz magazynowania
odpadow komunalnych, w tym odpadow niebezpiecznych, przydatnych do odzysku
oraz wsp6ldzialaniu z przedsiqbiorstwami podejniujqcymi daatalnosk w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami,
b) prowadzeniu dzialalnosci edukacyjnej i szkoleniouej w powyzszym zaktesie,
3) rekultywacji gminnych wysypisk niespehiajqcych norm ochrony Srodowiska,
2.Na zgodny wniosek gmin - uczestnikow Z w i e u , przyjety w tq bie przewidzianym w przepisach
ustawy o samorzqdzie gminnym, mogq by6 pnez Zwiqek przejete inne zadania publiczne
wy konywane przez gminy,w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu.

Zwiqzek realizuje zadania publicne, okreilone Statutem, dla realizacji ktorych moze tworzyc.
przeksztdcak i likwidowak wlasne jednostki organizacyjne, przystqpowac do podmiotow jui
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Zwigek dzida na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o s a t n o m e gminnym @z U z 200 1
roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Terenem M
a Zwiqzh jest obszar gmin obejmujqcy granice administracylne gmin, bqdqcych
uczestnikami ZWi&

Zwiqzek z o d utworzony na czas nieokreslony.
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Siedzlbq Zwi-

jest miasto Ciechanow.

1. Zwiqzek podlega qadzorowi Prezesa Rady Ministrow, Wojewody, a w zakresie, gospodarla
fkansowej Regonalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Zakres i sposob nadzoru okresla ustawa o samorzqdae gmmnym .

Zwi*
posiada osobowosc prawnq i wykonuje zadania publicme, dla realizacji ktorych
zostal utworzony - w imieniu wlasnyrn i na wlasnq odpowiedzialnosc.

1. Zadaniem' Zwi*
jest planowanie i wykonywanie zadah publiczbych w h s i e tworzenia
warunkow, niezbqdnych do utrzymania porzqdku i czystosci n a terenaih grmn bqdqqch.
uczesthikami Zwi@ w dziedzinie gospodarki odpadami, polegajice na:
- 1) zapewrueniu bud% ., utrzymania i eksploatacji ktalacji i urqdzefi do' odzysku i
uuieszkodliwiania odpadow komunalnych,
2) realizacji kampleksowego regionalnego programu gospodarki odpadarm:
a) organizowaniu selektywnej zbiorki odpadow, segregacji oraz magazynowania
odpadow komunalnych, w tym odpadow niebezpiecmych, pnydatnych do odzysku
oraz wspsdzidaniu z .przedsiqbiorstwami'podejmujqcymi dzid$.noSd w zakresie
gospodarowania tego rodzaju'odpadami,
b) prowadzkniu dzidaln~kci'edukac~jnej
i szkoleniowej w powyiszym iakresie,
.
. .
3) rekultywacji gminnych wysypisk niespehiajqcych norm ochrony Srodowiska,
przyjqty w trybie przeyidzianym w przepisach
2.Na zgodny wniosek grmn - uczestnikow Zwi&
ustawy o ramorzqdzxe gn&mym, mogq byc pnez Zwigek przejqe h e y zadania .publicme
wykonywane p r i grmny,
~
w trybie przewidzianym dla Pniany Statutu.
'

Zwigek redintje zadmia publicme, okreslone Statutem, dla realizacji- ktorych moie tworzyc,
p w c a C i likwidowak wlasne jednostki .organizacyjne, pnystepowak do +dmiotow jui

.-

I'

.

istniejqcych, zawierac umowy z innymi podmiotami, wspolpracowac ze zwiqkami miqdzygminnymi,
organizacjami gospodarczymi, spolecnymi, jednostkami samorzqdu terytorialnego oraz nawiqzywac
wsp6ipracq zagranicznq.

czl$scI1
Organy Zwiqzku, ich struktura i organizacja pracy
Organami Zwi&u s q
1. Zgromadzenie Zwiqzku, ktore jest organem stanowiqcym i kontrolnym Zwiqzku zwane dalej
Zgromadzeniem.
2. Zarzqd Zwiqzky ktory jest organem wykonawczym Zwiwku zwanyrn dalej Zanqdem .

1 . DzidalnoSC organow Zwiqzku jest jawna. Ograniczenia jawnosci mogq wynikac wylqcznie z
ustaw.
2. JawnoSc dzidania organow Zwia&u.
obejmuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji o
dmdalnoSci tych organow, a realizacja tego prawa nastepuje w szczegolnoSci przez:
1) wczesniejsze informowanie mieszkahcow gmin - uczestnikow Zwiqzku o terminach i
miejscu posiedzen Zgromadzenia Zwi*,
2) wstqp na posiedzenia Zgromadzenia Zwiqzku,
3) dostqp do protokdow z posiedzen Zgromadzenia Zwiqku oraz posiedzen Zarzqdu
Zwiwku, a takze do innych dokumentow wynikajqcych z wykonywania zadati
publicnych organow Zwiqku,
3. Udostepnianie dokumentow okreilonych w ust. 2 pkt 3 odbywa siq bez zbednej zwloki (nie
poiniej niz w teminie 14 dni od dnia zlozenia wniosku przez zainteresowanego), z
zastrzezeniem art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 ustawy dnia 6 wrzeinia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej.
4. Do rozpoznania wniosku o udostqpnienie dokumentow okreslonych w ust. 2 pkt 3 wlasciwy
jest Przewodmczqcy organu Zwirgku, ktorego wniosek dotyczy.
5. Dokumenty mogq byc udostepniane w biurze Zwi& pod nadzorem wyznaczonej osoby.
Zainteresowany moze z nich sporzqdzic odpisy i notatki.
6. Przewodniczqcy organu Zwi*
odmawia udostepniania dokurnentow, jezeli ich ujawnienie
naruszaloby o b o w i ~ j q c przepisy
e
prawa.
Zgromadzenie Zwiqzku

1. W sklad Zgromadzenia wchodzq wojtowie, burmistrzowie gmin (rniast), prezydent miasta,
bgdqcy uczestnikami Zwiqzku.
2. WlaSciwy, okreilony w ustawie o samorzqdzie gminnym organ gminy moze na wniosek:
wojta, burmistrza lub prezydenta miasta, powierzyc reprezentowanie gmny w Zgromadzeniu
odpowiednio zastepcy wojta, burmistrza lub prezydenta miasta.
3. Poza przedstawicielami o ktorych mowa w ust. 1 4 12 uczestrlicy Zwiqku sq reprezentowani
w Zgromadzeniu przez dodatkowych przedstawicieli wg nastepujqcych zasad:

1) Miasto Ciechanow
2) Miasto Przasnysz
3) Gmina Pdtusk
4) Miasto Makow Mazowiecki
5) Miasto i Gmma Glinojeck

7
3
3
2
1

6) Miasto i Gmina Chorzele
7) Gmina Ciechanow

1
1

4. Dodatkowych przedstawicieli w Zgromadzeniu Zwiqzku o jakich mowa w ust. 3 $ 12 wyb~era
rada gminy w drodze stosownej uchwaly.
5. Kadencja Zgromadzenia rowna jest kadencji rad gmin. Przedstawiciele ustqpujqcych na skutek
uplywu kadencji pdniq swe funkcje do czasu ukonstytuowanla siq Zgromadzenia w nowym
skladzie.
6. Wystqpienie uczestnika ze Zwiqzku powoduje z dniem jego wystqpienia wygainiqcie
wszystkich funkcji pelnionych w organach Zwiqzku przez jego przedstawicieli.
7. Zgromadzenie w ustalonym przez siebie trybie wybiera ze swego grona Przewodniczqcego i
Zastepcq bezwzglqdnq wiqkszosciq glosow statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia, w
glosowaniu tajnym.
8. Do zadah Przewodniczqcego naleiy:
1 ) organizowanie prac Zgromadzenia, kierowanie jego obradami,
2) wykonywanie czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Przewodniczqcego Zarzqdu.
9. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia winny byc zwdywane w miarq potrzeby, nie rzadziej
jednak jak raz na kwartal. Posiedzenie nadzwyczajne moze byc zwdywane na wniosek
Zarzqdu lub, co najmniej % statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia. 0 zwdaniu
zwyczajnego posiedzenia przedstawiciele winni by6 powiadomieni pisemnie, co najmniej na 7
dni przed posiedzeniem. Jednoczeinie powinni otrzymak porzqdek obrad, oraz niezbqdne
materialy.
10. Do kompetencji Zgromadzenia nalei;l wszystkie sprawy pozastajqce w zakresie dzialania
Zwiqzku, o ile ustawy i Statut nie stanowiq inaczej.
1 1. Do wylqcznej wlasciwoici Zgromadzenia nalezq w szczegolnoici:
1) ustalanie programow realizacji zadati Zwiqzku,
2) inicjowanie zmian Statutu i uchwalanie regulamino~organizacyjnych Zwiqzku,
3) powdanie i odwolanie Zarzqdu Zwi*,
stanowienie o kierunkach jego dzialania i
przyjmowanie sprawozdah z jego dzidalnosci,
4) uchwalanie rocznego budietu Zwiqzku, rozpatrywan~esprawozdania z wykonania
budietu za rok poprzedni, oraz podejmowanie uchwal w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium Zarzqdowi z tego tytuh,
5) powdywanie Kornisji Rewizyjnej i ustalenie regulaninu jej dzialania,
6) podejmowanie uchwal o tworzeniu, przeksztalcaniu 1 likwidacji przedsiqbiorstw i
zakladow Zwiqzku oraz udziale w spakach prawa handlowego,
7) podejmowanie uchwal w sprawach majqtkowych Zu iqzku przekraczajqcych zakres
zwyklego zarzqdu,
8) okreilanie zasad nabycia, zbycia i obciqtania nieruchomoici gruntowych oraz ich
wydzierzawiania lub najmu na okres dhzszy niz t r q lata,
9) stanowienie o wykorzystaniu funduszy Zwi*
w gt anicach ustawowych, oraz o
podziale zyskow Lub pokrywaniu strat powstalych z dzialalnoici Z w i q h ,
10) podejmowanie uchwal w sprawie zacirgania dhgotenninowych kredytow i pozyczek
oraz okreslenie maksymalnej wysokoici sumy, do ktorej Zarzqd Zwiqzku moze
samodzielnie zaciqgac zobowiqzania,
1 I ) ustalanie wysokosci i rodzaju Swiadczen na rzecz Zw i-h, w tym sldadek
czlonkowskich i terminow ich uiszczania, plzy czym ustalenia takie wymagac bqdq
wyraionej w uchwale budietowej aprobaty rad gmh. kto~ychuchwaIy Zgromadzenia
dotycza,
12) podejmowanie uchwal w sprawie przyjqcia i wykreilenia ze Zwiqku,
13) powolywanie kornisji do okreilonych spraw, ustalajqc ich przedmiot dzidania.

12. UchwaIy Zgromadzenia sq podejmowane bezwzglqdnq wiqkszoiciq statutowej liczny
czlonkow Zgromadzenia. Glosowanie w Zgromadzeniu jest jawne. Glosowanie tajne odbywa
siq w przypadkach okreilonych ustawowo.

13. Zgromadzenia moze wprowadzic zmiany w porzqdku obrad bezwzglqdnq wiqkszosciq
statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia.
14. Posiedzenia Zgromadzenia sq protokdowane, protokol powinien byc odczytany i przyjqty na
nastqpnym posiedzeniu.

Zanqd Zwiqzku

1. Zarzqd Zwiqzku sklada siq z 5 (piqciu) cdonkow. W sklad Zarzqdu wchodzq Przewodniczqcy,
Zastqpca i pozostali czlonkowie.
2. Zgromadzenie Zwiqzku wybiera Zarzqd w liczbie piqciu osob spoirod swoich cz~onkowlub
spoza skladu Zgromadzenia w liczbie nie przekraczajqcej 1 osoby, bezwzglqdnq wiqkszosciq
glosow statutowej liczby czlonkow Zgromadzenia .
3. Zarzqd wykonuje zadania przy pomocy biura Zwiqzku.
4. Zgromadzenie Zwiqzku wybiera Przewodniczqcego Zarzqdu sposrod przedstawicieli
Zgromadzenia lub spoza ich grona.
5. Do zadah Zarzqdu naleiy w szczeg6lnoici:
1) przygotowywanie projektow uchwd Zgromadzenia,
2) wykonywanie uchwd,
3) gospodarowanie mieniern Zwi4) przygotowywanie projektu i wykonywanie budietu Zwiqzku,
5) nadzor nad dzialalnosciq zakladow, przedsiqbiorstw i urzqdzeh Zwiqzku,
6) skiadanie Zgromadzeniu sprawozdah z dzialalnosci i stanu majqtkowego Zwiqzku.
6. W realizacji statutowych zadan Zwiqzku Zarzqd podlega wylqcznie Zgromadzeniu.
7. Przewodniczqcy Zarzqdu organizuje pracq Zarzqdu, a w szczegolnoSci:
1) kieruje pracq Zarzqdu i nadzoruje biuro Zwiqku,
2) kieruje biezqcymi sprawami Zwiilzky
3) reprezentuje Zwiqzek na zewnqtrz,
4) zawiera umowy o pracq z pracownikami Zwiqzku oraz wykonuje czynnoici ze stosunku
pracy wobec pracownikow biura Z w i ~ k y
5) zwoluje posiedzenia Zarzqdu.
8. W sprawach nieuregulowanych w Statucie Zwiqzku do Przew ohczqcego Zarzqdu stosuje siq
odpowiednio przepisy ustawy o samorzqhe gminnym dotyczqce wojta, bunnistrza lub
prezydenta miasta.
9. OSwiadczenia woli w imieniu Zwiqzku w zakresie zarzqdu mieniem skladajq dwaj czlonkow~e
Zarzqlu lub jeden cdonek Zarzqdu i osoba upowainiona przez Zarqd. Jezeli czynnosc
prawna moze spowodowac powstanie zobowiqzah f m s o w y c h do jej skutecznosci niezbqdna
jest kontrasygnata glownego ksiqgowego Zwiqzku. W razie odmowy kontrasygnaty glownego
ksiqgowego stosuje siq odpowiednio przepisy ustawy o samorqdzie gminnym oraz ustawy o
fmansach publicznych.
10. Tryb pracy Zarzqdu reguluje szczeg6lowo regulamin pracy Zarzqdu.
11. Kadencja Zarzqdu rowna jest kadencji rad gmin.
12. Zarzqd ustepujqcy w wyniku upfywu kadencji pelni swoje obuwiqzki do czasu
ukonstytuowania siq Zarzqdu w nowyrn skladzie.

cz4sc rrr
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna sklada siq z 5 (piqciu) osob, ktore wybia a i odwohje Zgromadzenie
spoirod jego czlonkow na okres kadencji Zgromadzenia.
W skIad Komisji Rewizyjnej nie mogq wchodzik cdonkowie Zarzqdu oraz Przewodniczqcy i
Zastepca przewodniczqcego Zgromadzenia.
Sposob dokonywania kontroli i tryb pracy Komisji Rewizyjnej okresla szczeg6lowo regulami
Komisji Rewizyjnej.

Majqtek i finanse Zwiqzku

Majqtek Zwiqzku stanowiq wniesione przez uczestnikow Zw~qzkuudzialy, skIadniki
majqtkowe, rzeczowe oraz mienie wypracowane i nabyte przez zwiqzek w toku dudalnosci.
Majqtek Zwiqzku jest odrqbny od majqtku uczestnikow Zwiqzku i jest odrqbnie zarzqdzany.
Uczestnicy zwiqzku ponoszq koszty rozpoczqcia dzidalnosci Zwiqzku proporcjonalnie do
liczby mieszkahcow w wysokoici ustalonej uchwdq Zgromadzenia.
Uczestnik Zwiqzku zobowiqzany jest wniesc swoj udzid w calokci w terminie 3 miesiecy od
dnia rejestracji Zwiqzku lub przystqienia do Zwiqku.
Dochodarni Zwiqzku sq:
1) stale roczne skladki czlonkowskie uczestnikow ZwiqLku,
2) dochody z majqtku zakladow, przedsiqbiorstw i urqdzen Zwiqzku,
3) dotacje, darowizny, spadki i zapisy dokonywane na rzecz Zwiqzku,
4) inne dochody.
Stale roczne skladki czlonkowskie uzaleinione q od ilosci odprowadzanych odpadow przez
poszczegolnych uczestnikow Zwiqku. LlosC odpadow zostaje wyliczona przy uwzglqdnieniu
wspaczynnika 1,l dla wsi i 1,5 dla miast, na podstawie liczby mieszkahcow uczestnika
Zwiqzku w dniu 30 czenvca roku poprzedzajqcego rok obrachunkowy. Proponowana
wysokoic sldadek na rok nastqpny okreilana jest corocznie do 15 paidziernika kaidego roku
przez Zarzql i jest zaakceptowana przez Zgromadzenie. Skladki platne sq z gory w czterech
rownych ratach do 15 dnia kaidego kwartah. Zwloka w platnosci ktorejkolwiek z rat
powoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalnokci kaidej raty do dnia zaplaty,
oraz stanowi podstawq do wystqpienia przez Zwiqzek do wlaiciwego sqdu z powodztwem o
zaplatq.

Kaidemu z uczestnikow Zwiqzku zapewnia siq obshge potrzeb jego mieszkahcow na
rownych zasadach, z uwzglqdnieniem udziah uczestnikow Zwi& w kosztach wspohej
dudalnosci Zwiqzku, wedhg zasad okreslonych w statucie.
Jezeli dochody wlasne Zwiqzku oraz Swiadczenia uczestnikow Zwiqzku (skladki
czlonkowskie) nie wystarczajq na pokrycie wydatkow, niedobor rozklada siq na uczestnikow
Zwiqku wedlug proporcji stawek okreslonych przy wyliczaniu skIadki rocznej na zasadach
okreslonych w 5 15 ust. 6.
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1. Zarzqd Zwiqzku przygotowuje Zgromadzeniu projekt budzetu Zwiqzku obejmujqcy
przewidywane dochody i wydatki.
2. Zgromadzenie przyjmuje projekt budietu na nastepny rok do dnia 3 1 grudnia roku
poprzedzajqcego.
3. Projekt budietu winien byd przedloiony Zgromadzeniu przynajmniej na 14 dni przed jego
wniesieniern pod obrady Zgromadzenia.
4. Bez zgody Zarzqd Zwiqzku, Zgromadzenie Zwiqzku nie moie wprowadzic w projekcie
budietu zmian powodujqcych zwiqkszenie wydatkow nieznajdujqcych poluycia w
planowanych dochodach lub zwiqkszenie planowanych dochodow bez jednoczesnego
ustanowienia irodel tych dochodow.
5. Najpohiej do 3 1 marca nastqpnego roku po u p m e roku obrachunkowego Zarzqd sklada
Zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania budietu wraz z infomacjq o wszelkich innych
dochodach i wydatkach Zwiqzku.

Za zobowiqzania wobec osob trzecich Zwiqzek odpowiada calym swoim majqtkiem.
Zasady korzystania z obiektbw i unqdzen Zwiqzku

1. Obiekty i urzqdzenia Zwiqzku shzq realizacji jego zadah i majq zaspokajac potrzeby
mieszka5cow gmin zorganizowanych w Zwi+
w zakresie kompleksowej gospodarki
odpadami.
2. Z obiektow i urzqdzeri Zwiqzku jego uczestnicy korzystajqna rownych zasadach.

Zasady przystqpowania i wystqpowania uczestnik6w Zwiqzku oraz zasady rozliczen
majqtkowych

1. 0 przyjqciu nowego uczestnika do Zwiqzku decyduje Zgromadzenie w drodze uchwaly.
2. Uchwala Zgromadzenia winna okreslad warunki szczegolne, od spehienia kt6rych
Zgromadzenie uzaleinia przystqpienie Gminy do Zwiqzku.
3. Gmina przystqpuje do Zwiqzku na podstawie uchwalq rady w sprawie przystqpienia do
Zwi+
i uchwaly o przyjqciu jego Statutu.

Uczestnictwo w Zwicpku ustaje w razie:
1) wystqpienia uczestnika ze Zwi*,
2) wykreilenia uczestnika ze Zwiqzh,
3) likwidacji Zwiqku.

1. Uczestnik moze wystqpic ze Zwiqzku przez zlozenie oswiadczenia o wystqpieniu,
potwierdzonego stosownq uchwalq rady.
2. Oswiadczenie winno by6 Aoione z zachowaniem szesciomiesiqcznego okresu
ze skutkiern na 3 1 grudnia danego roku.

I . Zwiqek moze wykreslic uczestnika ze Zwiqku tylko w razic:
1) udowodnionego dzialania na szkodq Zwiqku,
2) niewykonania obowiqzkow na rzecz Zwiqzku,
3) naruszenia przepis6w obowiqzujqcych w Zwiqzku, w szczeg6lnoSci postanowien

Statutu Zwiqku.
2. 0 wykreileniu uczestnika ze Zwiqzku stanowi Zgromadzenie w fonnie uchwaly.
3. Zamiar wykreilenia uczestnika ze Zwiqzku naleiy omajmik ]nu najpoiniej na trzy miesiqce
przed wniesieniem projektu w takiej uchwdy pod obrady Zgr omadzenia.

1. NieruchomoSci, a takie niepodzielne skladniki majqtkowe w~iesioneprzez uczestnika do
Zwiqzku, nie podlegajq zwrotowi w przypadku jego wystqienia lub wykreslenia ze Zwiqzku,
jezeli Zwiqzek nie inoglby bez nich prawidowo wykonywak swoich zadah statutowych.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 $24, uczestnikowi Zwi*
przyshguje zwrot
rownowartoici danego skladnika majqtkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i
okreilonej przez rzeczomawcq majqtkowego na dzien wystqpienia lub wykreilenia uczestnika
ze Zwiqzku.
3. Wystqpienie lub wykreslenie uczestnika ze Zwiqzku, nie r o h i po stronie Zwiqzku obowiqzku
zwrotu wniesionych przez niego skladek czlonkowskich.
4. Uczestnik wystqpujqcy lub wykreslony ze Zwiqku nie ma prawa do pozostalego majqtku,
oraz pokrywa ewentualnie straty powstale w wyniku dzidalnoici Zwiqzku do dnia ustania
uczestnictwa w Zwiqzku w wysokoici proporcjonalnej do l i c ~ b yrnieszkahcow.
Zasady likwidacji Zwiqzku

1. Likwidacja Zwiqzku nastepuje na podstawie uchwdy Zgromadzenia o postawieniu Zwiqzku
w stan likwidacji.
2. Likwidatora Zwi@u powduje Zgromadzenie.
3. Do obowiqzkow likwidatora naleiy:
1) sporzqdzenie planu likwidacji, ktory podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie w
drodze uchwdy oraz zostaje przeslany do wiadomoici Wojewody i RegionaInej lzby
Obrachunkowej,
2) sporzqdzenie bjlansu otwarcia likwidacji,
3) publiczne ogloszenie o postawieniu Zwiq&u w stan likwidacji wraz z wezwaniein
ewentualnych wjerzycieli do zgloszenia swoich roszczen wobec Zwiqzku w terminie
3 (trzech) miesiqcy od dnia ogloszenia o likwidacji,
4) zakonczenie b i e z q c h spraw Zwiqzku,

5)
6)
7)
8)

Scizganie wierzytelnosci Zwiqzku,
zaspokojenie zobowiqzan Zwiqzku,
zbycie majqtku Zwiqzku,
zlozenie wniosku o wykreslenie Zwiqzku z rejestru po zakonczeniu jego
likwidacji.
4. Z kwoty uzyskanej w wyniku zbycia majqtku Zwiqzku, uczestnikom zwraca siq
udzialy. W przypadku , gdy kwota uzyskana ze zbycia sktadnikow majqtkowych
Zwiqzku nie wystarcza na zwrot udziatow, dzieli siq jq proporcjonalnie do
wniesionych udzialow. Kwota pozostala po zwrocie udziatow ulega podzialowi
pomiqdzy uczestnikow Zwi&u na dzien postawienia go w stan likwidacji
czqsciach rownych.

5 . Pienvszenstwo w nabyciu nie zbytych urzqdzen Zwiqzku, jego przedsiqbiorstw i
zakladow majq uczestnicy , na obszarze ktorych owe urzqdzenia siq znajdujq na dzien

postawienia Zwiqzku w stan likwidacji.
6. Zasady pienvszenstwa o ktorych mowa w ust. 5 okresla uchwala Zgromadzenia o
postawieniu Zwiqzku w stan likwidacji.

CZ~Sv
C1
Postanowienia koncowe i przejiciowe

Uchwaly Zgromadzenia i Zarzqdu, Przewodniczqcy Zarzqdu przesyla do Wojewody, a
uchwaly dotyczqce spraw finansowych rowniez do RIO.

$27

Zakres i sposob nadzoru nad Zwiqzkiem okreilajq przepisy ustawy o samorzqdzie gminnym

Zmiana Statutu nast~pujew trybie przewidzianyrn dla jego uchwalenia.

Statut polega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego.

1

GMINA

MIASTO

CIECHANOW
MIASTO I GMINA
GLINOJECK
GMTNA
CIECHANOW
GMINA
GOLYMTN
OSRODEK
GMINA
GRUDUSK
MIASTO MAKOW
MAZOWIECKI
GMINA
CZERWONKA
GMINA
KARNIEWO
GMINA
KRASNOSIELC
GMINA
MLYNARZE

PRZASNYSZ
MIASTO I GMINA
CHORZELE
CZERNICE

KRZYNOWOGA

1

PRZASNYSZ
GMINA
PLONIA WY
l3lAMURA

CALKOWITY
KOSZT
PRZYPADAJACY
NA GMINE

POZIOM
POZIOM
DOFINANSOWANIA DOFINANSOWANJA
40%
85%

SYPNIEWO
GMINA
SZELKOW
MIASTO I GMINA

PULTUSK
GMINA
POKRZY WNICA

sWIERCZE

' 1 542 287,88

23 1 343,18

' 925 375,73

9 909 762,66

1 486 464,40

5 945 857,60

1 971 025,56

295 653,83

1 1 182 615,34

2 016 068,04

302 410,20

1 209 640,232

f\
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UZASADNIENIE

Dla utworzenia i rejestracji Miedzygminnego Zwiqzku, konrecznym jest przyjecie przez
zainteresowane Rady jednolitego Statutu Zwiqzku.
W zwiqzku z uwagami przedstawionymi przez organ rejestrowy dotyczqcych niektorych
zapikw w Statucie zachodzi koniecznoiC dostosowania treici Statutu do standardow
obowiqzujqcych ,miedzygminne zwiqzki", a tym samym powt6rnego jego przyjecia po
wprowadzonych zmianach przez Rade Miejskq uchylajqc poprzedniq uchwale w
przedmiotowej sprawie.
Statut Zwiqzku stanowi Zalqcznik do nil-~iejszejUchwaiy.

UCHWAhA NR XXV/142/2008
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 r.
w sprawie zaciqgniecia dlugoterminowej poiyczki z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
~rodowiskai 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 pozn. zm.) oraz art. 12
ust. 1 i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 z pozn. zm.) uchwala siq co nastqpuje:

Postanawia siq zaciqgnqk dlugoterminowq pozyczkq z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
~rodowiskai Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoici 234.000 zl (slownie: dwieicie
trzydzieici cztery tysiqce zlotych) na zadanie inwestycyjne pn. ,,Termomodemizacja budynku
Urzqdu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - etap 11".

Zobowiqzanie, o ktorym mowa w niniejszej uchwale, zostanie pokryte z dochodow Miasta
Makowa Mazowieckiego - z wplywow z podatku od nieruchomoici.

Zabezpieczenie pozyczki stanowiC bqdzie weksel wlasny ,,in blanco" wystawiony przez
Miasto Mak6w Mazowiecki.

Splata pozyczki nastqpi w okresie 5 lat, poczqwszy od I1 pblrocza 2009 roku.

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

UZASADNIENIE

W zwiqzku z przyjeciem do realizacji zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku
Urzqdu Miejskiego w Makowie Mazowieckim - etap 11" podjqcie uchwaly w sprawie
zaciqgniqcia pozyczki z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie jest konieczne z uwagi na zabezpieczenie sfinansowania inwestycji.

UCHWALA NR xXV/I 43/2008
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 r.
w sprawie przekazania Srodkdw finansowych dla Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 4a pkt. 1 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), uchwala siq
co nastqpuje:

Przekazuje siq z dochodow wlasnych Miasta Srodki finansowe dla Policji w wysokoSci
10.000zl. (slownie: dziesiqC tysiqcy zlotych) z przeznaczeniem na rekompensatq pieniqznq za
czas shzby przekraczajqcy norme okreilonq w art. 33 ust. 2. ustawy o Policji (Dz. U.
z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z p6in. zm.).

~ r o d k ifinansowe, o ktorych mowa w &j1 zostanq przekazane ze Srodk6w budzetu Miasta
na 2008 rok.

Warunki przekazania Srodkow finansowych okreSli porozumienie zawarte przez Burmistrza
Miasta z Komendantem Powiatowym Policji w Makowie Mazowieckim.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 7 ~1st.1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 usti~wyz dnia 8 marca 1990

I..

o samorzqdzie gminnym (tj. Dz. IJ.z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t-j. Dz. U. z 2007 r. h r 43, poz. 277 ze z ~ n . )irodl,i
,
finansowe przeznacza sie na dofinansowanie zadan z zakresu bezpieczenstwa publicznego

jake rekompensate pieniqinq za czas sluzby przekraciajqcy norm9 okreslonq w art. 33 ~1st.2
ustawy o Polic-ji.
Majqc na wzgledzie bezpieczenstwo mieszkancow miasta oraz uzna-jqc skutec~noid
dzialan Komendy Powiatowej Polic-ji w Makowie Mazowicckim, za celowe uznaje siq
dofinansowanie powyiszych zadali.
W zwiqzku z powyzszym przedkladam Wysokiej Radzie niniejszy pro-jekt uchwaly.

UCHWALA NR X X V / I 44/2008
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu na realizacj~
zadania pn: ,,Zakup pojazdow i spnetu ratowniczego dla Komendy Powiatowej
Pa~istwowejS traiy Pozarnej w Makowie Mazowieckim".
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt. 5 i art.
175 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z poin. zm.) uchwala sic, co nastepuje:
§ 1.
Udziela siq z Budzetu Miasta Makowa Mazowieckiego pomocy finansowej
Powiatowi Makowskiemu z przeznaczeniem na realizacjq zadania pn.: ,,Zakup pojazdow
i sprzetu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Makowie
Mazowieckim".

Pomoc finansowa, o ktorej mowa w $ 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej
ze Srodkow budzetu Miasta na 2008 rok, w wysokoSci 15.000 zl.

Szczegolowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia
Srodkow okreSlone zostanq w umowie pomiedzy Powiatem Makowskim a Miastem
Makow Mazowiecki.

Do zawarcia umowy upowaznia sic Burmistrza Miasta.

Traci moc uchwala Nr XXI/128/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
29 kwietnia 2008 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu na
realizacje zadania pn.: Instalacja wyciqgu spalin w Komendzie Powiatowej Paristwowej
Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim".

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

UZASADNIENIE
W zwiqzku z przyznaniem Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Makowie Mazowiecki Srodkow finansowych na zakup sprzqtu transportowego Komendant
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Makowie Mazowieckim zwrocil siq pismem PF0751/6/2008 z dnia 23.06.2008 roku z proSbq o zmianq przeznaczenia dotacji celowej
przyznanej w ramach pomocy finansowej przyznanej Powiatowi Makowskiemu w wysokoSci
15.000 zl na zadanie ,,Instalacja wyciqgu spalin w KPPSP w Makowie Maz" na zadanie
,,Zakup pojazdow i sprzqtu ratowniczego dla KPPSP w Makowie Maz.". Istniej zatem
mozliwoSC pozyskania przy minimalnym wkladzie Srodkow finansowych trzech sarnochodow
pozarniczych.
W zwiqzku z powyzszym przedkladam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwaly.

UCHWALA Nr XXVl145108
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 30 CZERWCA 2008 r.
w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnyrn Itekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.1
art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych IDz. U.
Nr 249, poz. 2 104 z poin. zm.1 uchwala siq, co nastqpuje:

1. Dokonuje siq zmian w budzecie Miasta na 2008 r. dotyczqcych zwiqkszenia dochodow
o kwotq 301.080 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1, oraz zwiqksza siq wydatki o kwotq
535.080 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.
2. Budzet Miasta na 2008 rok po zmianach wynosi po stronie:
- dochodow
- wydatkow

-

20.828.825 zl
25.556.587 zl

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

-

3.610.370 zl
3.610.370 zl

1. Deficyt budzetu Miasta stanowi kwotq
2. Przychody budzetu stanowiq kwotq
z tego:
- kredyty
- pozyczki
- Srodki z nadwyzki z lat ubieglych
3. Rozchody budzetu stanowiq kwotq
z tego:
- splata kredytu
- spiata pozyczki
Sfinansowanie deficytu budzetowego przedstawia zalqcznik Nr 3.

Dokonuje siq zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, ktore po zmianach wynoszq
7.007.537 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4a oraz w prognozie na
nastqpne zgodnie z zalqcznikiem Nr 4.

Dokonuje siq zmian w planie finansowym dochodbw i wydatkow rachunku dochodow
wlasnych jednostek budietowych zgodnie z zalqcznikiem nr 5.

Dolqcza siq prognoze kwoty d h g u i splat Miasta Makowa Mazowieckiego na rok 2008 i lata
nastqpne.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta.

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

Zalqczni k N r I

do Uchwaty N r X X V / I45 OS
Rady Miejskicj
w Makowic Mazo~vieckim
7 dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Dz.

Rozdz.

8

TreSC

Zwiqkszenia

Zmniejszeriia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005

Pozostala dzialalnoSC
0760 Wplywy z tytulu przeksztaicenia prawa uzytkowania
wieczystego przyslugujacego osobom fizycznyin
w prawo wlasnoici
ADMINISTRACJ A PUBLICZNA
Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
0830 Wplywy z u s h g
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pienieznej
DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM

03 10
2680

I

0330
0360

0590

Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego, podatku
od czynnoSci cywilnoprawnych, podatkow i oplat
lokalych od osob prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomoSci
Rekompensaty utraconych dochodow w podatkach i
opiatach lokalnych
Wplywy z podatku rolnego, podatku leinego,
podatku od spadkow i darowizn, podatku od
czynnoici cywilnoprawnych oraz podatkow i
oplat lokalnych od osob fizycznych
Podatek leiny
Podatek od spadkow i darowizn
Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody
jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wplywy z oplat za koncesje i licencje

20 000
20 000
20 000

I

2.

758
75801

4.

3.

5

(1

ROZNE ROZLICZENIA

50 000

CzeSC oSwiatowa subwencji ogolnej dla jednostek

50 000

samorzqdu terytorialnego

2920 Subwencje ogolne z budzetu panstwa
OSWIATA I WYCHOWANIE

801
80101

Szkoly podstawowe
2030 Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa Ila
realizacje wlasnych zadan biezqcych gmin
POMOC SPOLECZNA

852
85215

Dodatki mieszkaniowe
0920 Pozostale odsetki
0970 Wplywy z roznych dochodow
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

900

9000 1

Gospodarka Sciekowa i ochrona wod
0970 Wplywy z r6znych dochodow
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

926
92601
92605

Obiekty sportowe
0970 Wplywy z roznych dochodow
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
0970 Wplywy z roinych dochodow
RAZEM

50 000
39 480
39 480
39 480

500
500
300
200

3 400

3 400
3 400
37 947
27 947
27 947
10 000
10 000
301 080
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Rady Miejskiej
w Makowie Marowicckim
z dnia 30 crenvca 200s r.

Rozdz.

Drogi publiczne gminne
4270 Zakup u s h g remontowych
Turystyka
Pozostala dzialalno4C
4 170 Wynagrodzenia bezosobowe
42 10 Zakup materialow i wyposazenia
4300 Zakup u s h g pozostalych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostala dzialalnoSC
4430 Rdzne oplaty i skjadki

4 170
42 10
4270
6050

Urzedy Miast
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materialow i wyposazenia
Zakup u s h g remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
42 10 Zakup materialow i wyposazenia
4300 Zakup ustug pozostalych
BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZEC~VPOZAROWA
Komendy wojewodzkie Policji
3000 Wplaty jednostek na fundusz celowy

Szkoly podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracownikow

1.

2.

80104

80110

4.

3.

4 1 10 Skladlu na ubezpieczenie spoleczne
4 120 Skladki na Fundusz Pracy
42 10 Zakup materialow i wyposazenia
Przedszkola
42 10 Zakup materialow i wyposazenia
4300 Zakup uskug pozostalych
Gimnazja
42 10 Zakup materialow i wyposazenia
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
SRODOWISKA

900

90095

Pozostala dzialalnoSC
4 170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup u s h g pozostalych
KLTLTURA FIZYCZNA I SPORT

926
92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820 Dotcja celowa z budzetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
42 10 Zakup materialow i wyposazenia
4270 Zakup u s h g remontowych
4300 Zakup u s h g pozostalych
RAZEM

5.

(1
-

5 178
822
25 000
1 000

l 000
1 000

1 000

25 000
25 000
6 000

6 000
2 000
4 000
12 000

3 000

12 000
7 000

3 000

2 000

3 000
3 000

539 080

3 000

Zaiqcmik Nr 3
do IJchwaty Nr XXVll45108
Kady Miejskiej
w Makowic Mazowieckim
z dnia 30 czeiwca 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIqZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADUYZKI BUDZETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJA MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZADU
TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK

L.p.
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Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 i lata nastqpne
Planowane wydatki
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Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w zlotvch

Planowane wydatki
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wyposaieniem placu zabaw (2008)

801

80104

Monitoring wizyjny Przedszkola
Samorzadowego Nr 2

801
Rewitalizacja parku miejskiego
(rynek) (2008-2009)
Zintegrowany System Gospodarki
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'Wybrad odpowiednie oznaczenie irodla finansowania:
A. Dotacje i Srodki z budzetu panstwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FOGR, ...)
B. ~ r o d ki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych
C. lnne zrodla

972 744

15 000

GrZACy
RADY

mgr Ire

eusz

P(3,t)lowshr

x

Zatqcznik N r 5
d o Ucliwaty N r SS\' 115 0
R a d y Miejskicj
w Makowie Mazo~\ieckilll
2 d n i a 30 c z e l x c a 2008 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN w PLANIE DOCHODOW I WYDATKOW
RACHUNKOW DOCHODOW WEASNYCH NA 2008 ROK
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Zwiekszenia Zmniejs~enia
zrnianach

3.

5.
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I
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DOCHODY
stan Srodkow pienieinych na poczqtek roku

Szkoly podstawowe
Wplywy z roznych oplat

Przedszkola
0830 Wplywy z uslug
Razem

684 000

291 221

670 000

154 311

824 311

13000

93111

106 1 1 1

WYDATKI

Szkoly podstawowe
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materialow i wyposazenia
Zakup Srodkow zywnoici
Zakup materialow i energii
Zakup uslug pozostalych
Przedszkola
Zakup Srodkow zywnoici
Razem
stan Srodkow pienieinych na koniec roku

P

UZASADNIENIE
Dokonuje siq zmian w planie finansowym dochodow i wydatkow Budzetu Miasta na
2008 rok w nastqpujqcych pozycjach:
Dochody :
1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwieksza sic dochody o kwote 20.000 zi z
tytuh wplat z przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego.
2. Zwieksza siq dochody o kwote 11.000 zl w dziale 750 Administracja publiczna
tytulu dobrowolnych wplat z okazji Dni Makowa oraz z oplat za stoiska.

L

3. W dziale 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych
jednostek nieposiadajqcych osobowoSci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich
poborem zwiqksza siq dochody o kwote 138.753 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 , do
wysokoici przewidywanego wykonania.
4. W dziale 758 Roine rozliczenia zwieksza sie cz&C oiwiatowq subwencji og6lnej na
rok 2008 o kwote 50.000 zl, ze Srodk6w rezenvy czeSci oiwiatowej subwencji oghlnej
zgodnie z pismem Ministra Finansow ST5/4822/6g/BKU/08.
5. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzedu Wojewbdzkiego w Warszawie
1Vr FIN.I./301/3011/801/28/2008 zwiqksza sic w dziale 801 OSwiat i Wychowanie
plan dotacji na zadania wlasne o kwote 39.480 zl,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq 3.400 z tytutu
oplat za wprowadzanie wod deszczowych do kanalizacji deszczowej.
7. Zwiqksza siq dochody o kwotq 37.947 z.1. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport z
tytuh zwrotu Srodkow z rachunku wydatkow niewygasajqcych oraz z r6znych
dochodow.

Wydatki:

1 . W dziale 600 Drogi publiczne grninne zwiqksza siq wydatki o kwotq 20.000 zi na
zakup u s h g remontowych.
2. W dziale 630 Turystyka zwieksza sic wydatki o kwote 9.600 zl z przeznaczenie~una
zakup kamizelek ratunkowych i wynagrodzenie ratownika.
3. Zwiqksza sic wydatki o kwote 17.000 zl w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z
przeznaczeniem na wklad mieszkaniowy w spolce TBS niezbedny do wynajqcirl
mieszkania.
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiqksza siq wydatki o kwote 374.000 zl
w tym wydatki inwestycyjne 320.000 zl na termomodernizacjq budynku urzedu
miejskiego - etap 11. Inwestycja bqdzie wspolfinansowana z pozyczki zacieniqtej
z WFOS~GWw Warszawie.
5. W dziale 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoiarowa zwieksza siq
wydatki o kwote 10.000 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zadan z zakresu

bezpieczenstwa publicznego jako rekompensate pienieznq
przekraczajijcy norme okreilonq w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

za

czas

siuiby

6. W zwiqzku z otrzymaniem dotacji na nauczanie jezyka angielskiego w I klasie szkoiy
podstawowej zwieksza sic wydatki o kwote 39.480 z1 w dziale 801 OSwiata i
wychowanie, oraz zwiqksza siq wydatki o kwotq 50.000 zl na wyposazenie w sprzqt
dwie
szkolny pomieszczen nowowybudowanej hali sportowej przy ZS Nr 2
pracownie multimedialne i dwie sale lekcyjne..
-

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zwieksza sie wydatki
o kwotr 6.000 rl z przeznaczeniem na zakup uslug pozostalych i wynagrodzenin
bezosobowe.
8. W dziale 926 Kultura fuyczna i sport zwieksza sic wydatki o kwote 9.000 zl oraz
dokonuje siq zmian zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.

Ponadto w zalqczniku dotyczqcym dochodow wiasnych jednostek budzetowych i wydatkOw
nimi finansowanych, stan Srodkow obrotowych na poczqtek roku doprowadza sic do stanow
faktycznych na rachunkach bankowych na dzien 0 1.0 1.2008 r.

W wyniku dokonanych zmian budzet Miasta na 2008 rok zwiekszono po stronie
dochodow o kwote 301.080 zl oraz zwiekszono wydatki o kwotq 535.080 zl.
Po aktualizacji planowany deficyt budzetu Miasta stanowi kwote 4.727.762 zl.

