
Makow Maz. 15.05.2008r. 

Z A P R O S Z E N I E  

Zgodnie z 5 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXII sesje 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckirn, ktora odbqdzie siq w dniu 29 maja 2008 roku 

o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
1. Przedstawienie porzqdh obrad i przeglrosowanie ewentualnych zmian . 
2. Przyjecie protokh z XXI sesji Rady. 
3. Informacja Burmistrza z dziatalnoki mi* sesjami Rady. 
4. Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. Podjecie uchwal w sprawie nadania odznaki ,,Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 
6. Podj ecie uchwaty mieniajqcej uchwaiq w sprawie powdania sklad6w osobowych Komisj i Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckirn. 
7. Podjecie uchwaly w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji 1 

i - punktu w zlotych dla Miej skiego Ohrodka Pomocy Spdecnej w Makowie Mazowieckirn. 
8. Podjecie uchwaly w sprawie okreslenia zasad nabycia udualow w swce .  
9. Podjqcie uchwaly w sprawie dokonania mian  w budiecie Miasta na 2008 rok. 
10. Informacja o przygotowaniach ,,Dni Makowa". 
11.  Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego- wypoczynek dzieci i mlodzieiy. 
12. Przygotowania do remont6w w placbwkach ohwiatowo - wychowawczych. 
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
14. Sprawy roine i wolne wnioski. 
15. Zarnkniecie obrad XXII sesji Rady Miejskiej. 



Protok6t z XXII sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 29 maja 2008 roku. 
w budynku Urzqdu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodnicqcego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Peplowshego. 

Uczestnicy obrad XXII sesji Rady Miejskiej wg. zalqczonych list obecnoSci, ktore stanowiq 
zalqccniki nr 1 i 2 do protokch. 

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o go&. 12.00 otworzyl 
Przewodnicqcy Rady Miejskiej radny Ireneusz Peplowski. Przywital radnych, Burmistrza Miasta i 
jego Zastqpcq, zaproszonych goici, przedstawicieli pray, mieszkancow Miasta. 

Ustawowy sklad Rady 15 radnych, wszyscy obecni. 
Przewodnicqcy RM stwierdzil quorum, podejmowane uchwaly i decyzje majq moc prawnq. 
Obrady XXII sesji trwaly w czasie od godz. 12.00 do godz. 15.10. 

L. 
Ad. pkt. 1 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski ponqdek obrad poddal pod glosowanie: 

Za - 15 glosow, przeciw - 0 glosow, wstrzymal siq - 0 glosbw. 

Poqdek zostal przyjqty. 

Ad. pkt. 2 

Przewodnicqcy RM poinformowal, ze protokbl z XXI sesji by1 do wglqdu w biurze Rady i zapytal, 
czy sq jahei uwagi do protokh? 

Radny Stanislaw Romanowski- zadalem sobie trud i uwainie przeczytalem projekt protokdu z 
ostatniej sesji oraz 4 protokoly z ostatnich posiedzen komisji merytorycznych Rady: Komisji 

C Rewizyjnej, Komisji Budzetowej, Komisji Polityki Regionalnej i Komisji OSwiaty. Projekt 
protokdu z ostatniej XXI sesji Rady Miejskiej zawiera zapisy pohwiadczajqce w kilku miejscach 
nieprawdq, zglaszam wniosek o odrzucienie tego projektu w glosowaniu i skierowanie projektu 
protokolu do poprawlu. Wyjasniam, projekt zawiera hlka blqdbw malo istotnych i w tej chwili nie 
bqdq o nich mbwil, zajmq siq Mqdarni wiqkszego kalibru, ktore nie pozwalajq moim zdaniem na 
przyjqcie projektu protokh w dniu dusiejszyrn. Otoz na ostatniej sesji Rada Mejska p r q @ a  9 
uchwal, z zapisow w protokole wynika, ze swoje opinie do projektow uchwat podczas XXI sesji 4 
merytoryczne komisje wyrazily nastqpujqco: 1. W sprawie przy~qcia sprawozdania rocznego z 
wykonania budietu Miasta za 2007 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Masta Makowa 
Maz., wszystkie Komisje wyrazily pozytywnq opiniq. 2. Projekt uchwaly w sprawie wysokoici i 
zasad ustalenia oplat za Swiadczenia przedszkoli samoqdowych prowadzonych przez Miasto 
Makow Mazowiecki pozytywnie zaopiniowaly Komisje- Oswiaty, Budietowa i Rewizyjna, brak 
jest opini Komisji Polityki Regionalnej . Jezeli jednak chodzi o zapisy dotycqce wydania opinii 
pozostalych siedrniu projektow uchwal, sa, one nastqpujwe: przy kaidym projekcie widnieje zapis, 
z ktorego wynika, ze pozytywnsl opiniq wyrazita tylko jedna Komisja, przy pozostalych widnieje 
zapis- brak opinii. Jest to oczywistq nieprawdq o czym Swiadcq zapisy w protokdach z posiedzeli 



4 komisji merytorycmych. Przykladowo Komisja Rewizyjna wydala pozytywnq opiniq o 
wszystkich 9 projektach uchwal, ale z zapisu w projekcie dowiadujemy sic, ze wydala opiniq 
pozytywnq tylko o 2 projektach. Mam przed sobq projekt protokdu i tak w pkt. 9 w sprawie 
wyraienia zgody na wydzieriawienie gruntu na okres 3 1at Przewodniczqcy RM poprosil o opiniq 
Komisji Rady i tak Komisja Polityki Regionalnej- pozytywna opinia, Komisja Rewizyjna brak 
opinii, Komisja Oswiaty- brak opinii, Komisja Budietw brak opinii, co jest nieprawdq. 

Przewodnicqcy RM radny Ireneusz Peplowski poprosil o wyjainienie strony prawnej wniosku 
radnego Romanowskiego. 

Radca Prawny UM Artur Tadrzak- radny ma prawo przedstawik swoje uwagi do protokdy 
natomias kwestia odrzucenia protokh nie wchodzi w gre, jest w porzqdku obrad i powinien zostac 
poddany pod glosowanie. 

Radny Stanislaw Romanowski- protokd z sesji Rady jest dokumentem i nie moze zawierak 
nieprawdy. Chcq powiedziec jeszcze o jednym aspekcie tej sprawy, gdy bysmy przyjqli taki projekt, 
a nastqpnie ukazal by siq on na stronie internetowej, to internauci doszli by do wniosku, ze radni na 
sesjach sq malo pracowici, gdyz do wiqkszoici projektow uchwal nie przedstawiaja, opinii i jezeli 
jest brak opinii, to rnaczy, ze najprawdopodobniej projekt nie zostal rozpatrzony na komisjach. 
Prawda jest taka, ze na posiedzeniach komisji, radni z dukym zaangakowaniem rozpatrujq projekty 
uchwal i wydajq o nich opinie. Skladarn wniosek, aby w trakcie glosowania przekazac projekt 
protokdu z ostatniej XXT sesji do poprawki. Wyraiam sugestiq pod adresem prezydium Rady o 
bacmiejsze przyjrzenie siq pracy biura obshgi Rady, bacmiejsze przyjrzenie siq projektom 
protokdow z sesji i posiedzen komisji, te projekty przed poddaniem pod glosowanie nalezy czytac i 
poprawiac. 

Przewodnicqcy RM radny Ireneusz Peplowski poddal pod glosowanie wniosek radnego Stanislawa 
Romanowskiego: 

Za - 2 glosy, przeciw - 13 glosow, wstrzymal siq - 0 glosow. 

Wniosek zostal oddalony 

Przewodmcqcy RM radny Ireneusz Peplowski poddal pod glosowanie przyjqcie protokohr z XXI 
sesji: 

C 
Za - 13 glosow, przeciw - 2 glosy, wstrzymal siq - 0 glosow. 

Protokg z XXI sesji RM zostal przyjqty. 

A d  pkt. 3 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawil inforrnacjq z dzialalnoici miqdzy sesjami, ktora 
stanowi zalqcmik nr 3 do protokoh. 

Ad. pkt. 4 

Przewodnicqcy RM radny Ireneusz Peplowski wyjahnil, ze p. Komendant Policji poinformowal, ze 
nie bqdve obecny na posiedzeniu sesji do konca obrad. W zwiqzku z tym jesli sq jahes pytania do 
p. Komendanta, poprosil o ich przedstawienie. 



Radny Jerzy Dqbrowski- mam pytanie do Pana Komendanta Policji, na ostatniej sesji macatem siq 
z proSbq do wladz Miasta, zeby zajqli siq sprawq wzrnozonego ruchu na ul. Gen. Pulaskiego, na 
przeciwko szkoly ZS Nr 2 i p. Burmistrz obiecal rekonesans lqcznie z Policjg Co zostalo zrobione 
przez te trzy tygodnie, czy ten temat jest nadal w kwestii rozwiqzywania? 

KPP Marian Krysiak- z tego co mi wiadomo jest to w trakcie rozwiwania .  

Radny Jaroslaw Wilkowslu- kilka tygodni temu doszlo do spotkania mieszkaricow bloku 
Ciechanowska 3B, w ktorym uczestniczyl p. Bunnistrz Jankowski, p. Gadmomski Prezes 
Sp&dzielni, p. Dqbrowski oraz przedstawiciele mieszkancow. Chodzilo nam o to, ze przy bloku A, 
starej kotlowni i bloku B biegnie droga, ktora jest teraz drogq miejskq. Jest ona bardzo wqska, 
teoretycznie jednokierunkowa. Druga sprawa, ze ta, ulicq je8dzq samochody z "Biedronki". 
Mieszkancy tego bloku byli kilkakrotnie z zapytaniami w tej sprawie i @dajg zeby cos z tyrn 
zrobic. Pomysl mieszkancow polega na zagrodzeniu na wysokoici parkingu i zeby byla naprawdq 
drogjq jednokierunkowq. Poproszq o opiniq Pana Komendanta Policji. 

KPP Marian Krysiak- mam tq sprawq i na pewno przekaiq jq luerownikowi ruchu drogowego, jest 
tam n a k  zakazu yazdu. 

Q 
Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- Panie Burrnistrzu, chyba jednak do nas bedzie naleiala 
inwencja i razem z kierownikiem ruchu drogowego musimy ten problem ronviqzaC, trzeba 
pomyslec o bezpieczenstwie mieszkahcow. 

Radny Tadeusz Szczucinski- mam pytanie do P. Komendanta, od kilku dni na terenie Makowa 
poszukiwany jest chlopczyk z ubogiej roduny, nie marny wiedzy o tym chlopcu. JeSli sq jakiei 
postqpy, poprosil bym o wiadomoici w tej sprawie. 

KPP Marian Krysiak- faktycmie poszukujemy mlodego czlowieka, ktory zaginql w piqtek, w 
okolicach starorzecza, natomiast zgloszenie otrzyrnaliimy dopiero w poniedzialek. Okolice 
starorzecza zostaly dokladnie przeszukane, trwaj jq nadal intensywne poszukiwania. Byl w stanie 
upojenia alkoholowego, a ie jui wczeiniej zdarzalo mu siq nie wracac do domu, to dopiero w 
poniedzialek zgloszono zaginiqcie. 

Radny Tadeusz Szczucinski- chcialbym zmaczyc, ze chlopiec byl pod specjalnq opiekq placowki 
wychowawczej . 

C 
Radny Jan Kubaszewski- z chwilq wyprowadzenia siq Policji z ul. Mickiewicza kierowcy bardzo 
szybko i nieostroaie tam jezdzq, ktoregoi dnia jednak bylo inaczej, zwalniali, okazalo siq, ze 
policja ustala z radarem i ja poproszq o powtorzenie tego. 

KPP Marian Krysiak- oczywiicie w miarq moiliwoici. 

Radny Stanislaw Romanowslu- kilka miesiecy temu dokonano aktualizacji oplat za wieczyste 
uzytkowanie nieruchomoici w naszym mieicie, nie robiono tego od 9 lat. Z tego tytulu wzrosly w 
sposob znacqcy okdo 400 % optaty, ktore wnosq posiadacze nieruchomoici. 0 jakq kwotg rocznq 
zwi~kszq siq wplywy do budietu Miasta za rok 2008 z tego tytuh? 

Przewodniczqcy RM Ireneusz Peptowski- zapytanie bqdzie omawiane przez Pana Skarbnika w 
punkcie 9. 



Ad. pkt. 5 

Podjqcie uchwaly w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"- dla 
Szkoly Podstawowej Nr 1 im. Wadyslawa Broniewskiego. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Oswiaty.. . - pozytywna opinia. 

Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Szwed 
przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Szk* Podstawowej Nr 1 im. Wladyslawa Broniewskiego. Nastqpnie 
Przewodnicqcy RM poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal sic- 0 glosow. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnohci 15 radnych, 15 glosami ,,za" podjda uchwalq Nr 
XXIIl13 112008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Szkoly Podstawowej Nr 1 im. Wadyslawa Broniewskiego, kt6ra stanowi 
zalqcznik nr 4 do protokofu. 

L 
Podjqcie uchwaly w sprawie nadania odznaki "Za zashgi dla Miasta Makowa MazowieckiegoV- dla 
Pani Sybilli Kacprzyckiej. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja OSwiaty ... - pozytywna opinia. 

Nie zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RIvl Bozenna Gallera 
przedstawila tresc projektu uchwaly w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Pani Sybilli Kacprzyckiej. Nastqpnie Przewodnicqcy RM poddal pod 
glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal sic- 0 glosow. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 15 radnych, 15 glosami ,,za" podjqla uchwalq Nr 
XXII/132/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nadania odznaki "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Pani Sybilli Kacprzycluej, ktora stanowi zalqcznik nr 5 do protokh. 

C 
Podjqcie uchwaly w sprawie nadania odznaki "Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"- dla 
Pani Zenobii Legockiej - Gromadzkiej . 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Oswiaty ... - pozytywna opinia. 

Nie zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Szwed 
przedstawila treic projektu uchwaly w sprawie nadania odznalu "Za zaslugi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Pani Zenobii Legockiej - Gromadzkiej. Nastqpnie Przewodnicqcy RM 
poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymat sic- 0 glosow. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 15 radnych, 15 glosami ,,za" podjea uchwal~ Nr 
XXIV13312008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nadania odmaki "Za zashgi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Pani Zenobii Legockiej - Gromadzhej, ktora stanowi zalqcrnik nr 6 do 



Podjecie uchwa4y w sprawie nadania odznaki "Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego"- dla 
Pani Janiny Marty Wloczkowskiej . 

Przewodniczqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja OSwiaty.. . - pozytywna opinia. 

Nie zgloszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RM Bozenna Gallera 
przedstawila tresc projektu uchwa4y w sprawie nadania odnaki "Za zashgi dla Miasta Makowa 
Mazowieckiego"- dla Pani Janiny Marty Wloczkowskiej. Nastqpnie Przewodniczqcy RM podda4 
pod glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal siq- 0 g4osow. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoSci 15 radnych, 15 glosami ,,za" podjcla uchwa4q Nr 
XXI1/134/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie nadania odznaki "Za zashgi dla Miasta Makowa 
Mazowiechego"- dla Pani Janiny Marty Wloczkowsluej, ktora stanowi zalwznik nr 7 do protokh. 

L 
Ad. pkt. 6 

Podjqcie uchwaly zmieniajqcej uchwatq w sprawie powdania skladow osobowych Komisji Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Pejdowski- w ostatnim czasie wplynqly do mnie pisma od p. 
Jaroslawa Wilkowshego i p. Jerzego Dqbrowskiego w sprawie rezygnacji z cdonkostwa w Komisji 
Budzetu.. . . 

Radny Dariusz Miecmikowski- w projekcie uchwa4y jest wymieniony sklad osobowy Komisji, 
gdzie przy kaidym nazwisku jest napisane "czlonek", czy term musimy od nowa wybierac 
przewodnicqcego i zastcpce, czy zostaje ten Sam sklad? 

Radny Stanislaw Romanowslu- mam takie same obawy jak radny Miecmikowski, Sam przed sesjq 
zadalem takie pytanie p. Mecenasowi. Jezeli jest zapis w uchwale, ze Rafal Barahski jest czlonkiem 
i Tadeusz Szczucnski tez, to nasuwa sic pytanie, czy naleiy wybrac od nowa przewodniczqcego i 

5, zastepce? 

Radca PrawnyUM Artur Tadrzak- intencja tej uchwab jest oczyw~sta, nie chodn o powdanie na 
now0 komisji, a dokonanie korekty, aktualizacji stanu osobowego. 

Radny Jerzy Szymborski- koledzy radni maja, statutowe prawo zrezygnowania z czlonkostwa w 
komisji. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- wniosek: ustanowienie przewodniczqcego Komisji 
Budketu.. .w osobie Rafala Barahskiego oraz zastepcy w osobie Tadeusza Szczucinskiego. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- zmiana jest tylko taka, ze zamiast 8 nazwisk, term jest 6. 

Wiceprzewodniczqcy RM Graiyna Szwed- Panie Mecenasie, czy moina w treSci tego paragrafu 
zrezygnowac z zapisu "cz4onek", a wpisaC " wg.ustalonych funkcji"? 



Radca Prawny UM Artur Tadrzak- intencja tej uchwaly jest jasna, naleiy zrobic korektq. 

Radny Stanislaw Romanowski- proponujq, aby w $1 brzmial: sklad Komisji Rady Miasta stanowiq 
radni Baranski Rafal - przewodniczqcy, Szczucinsh Tadeusz - zastepca i dalej czlonkowie. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peptowski- przypominam, ze przewodnicqcego wybiera Komisja, 
wobec tego zostawiamy przedstawiony projekt uchwaly. 

Radny Jerzy Szymborski- jest to wewnqtxma sprawa komisji, natomiast jako Rada przyjmowalismy 
sklad komisji wraz z funkcjami. 

Radny Tadeusz Szczucinski- co innego dotyczy Komisji Rewizyjnej, a co innego do pozostalych, 
pozostale komisje konstytuujq siq wewnqtrz. 

Radny Jaroslaw Wilkowski- wczehniej Pani Michalska rezygnowala z czlonkowstwa w Komisji i 
takiej dyskusji nie bylo, jezeli term to jest takim problemem, to ja jestem w stanie wycofac swojq 
rezygnacjq. 

Nie zgloszono wiecej uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Szwed 
C przedstawila treS6 projektu uchwaly zmieniajqcej uchwalq w sprawie powdania skladow 

osobowych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Nastqpnie Przewodnicqcy RM 
poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal sic- 0 glosow. 
Rada mejska w Makowie Maz. w obecnohci 15 radnych, 15 glosami ,,za" podj~la uchwalc Nr 
XXIV13512008 z dnia 29 maja 2008r. zmieniajqcej uchwalq w sprawie powdania skladow 
osobowych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowiechm, ktora stanowi Aqcznik nr 8 do 
protokh. 

Przewodniczqcy RM oglosil przenq w obradach, ktora trwala w czasie od godz. 13.00 do godz. 
13.15. 

Ad. pkt. 7 

Podjtyie uchwaly w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji 
wartosci 1 punktu w Aotych dla pracowrukow Miejsluego Osrodka Pomocy Spdecmej w Makowie 
Mazowieckim. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Budzetu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja Polityki Regionalnej - pozytywna opinia. 

Nie zgloszono zadnych uwag, co do projektu uchwa?y, Wiceprzewodnicqcy RM Boienna Gallera 
przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego i 
akceptacji wartohci 1 punktu w zlotych dla pracownikow Miejskiego Osrodka Pomocy Spd-ecznej 
w Makowie Mazowieckim. Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal sic- 0 glosow. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 15 radnych, 15 glosami ,,za7' podjela uchwalq Nr 
XXII/136/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego 



i akceptacji wartoici 1 punktu w zlotych dla pracownikow Miejskiego OSrodka Pomocy Spdecznej 
w Makowie Mazowieckim, ktora stanowi zalqcmik nr 9 do protokdu. 

Ad. pkt. 8 

Podjecie uchwaly w sprawie okreslenia zasad nabycia udzialow w spgce. 

Przewodniczqcy RM lreneusz Peplowski wyjahnil, ze w $1 ust. 2 na wniosek Burmistrza naleiy 
zmienic zapis z ,,do dnia 3 1 lipca 2008 roku" na ,,do dnia 30 wrzesnia 2008 roku". 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Politylu Regionalnej - pozytywna opinia, 
Komisja Budietu ... - pozytywna opinia. 

Radny Jaroslaw Wilkowski zwrocil uwage, ze w uchwale jest zapis 99 tys. na wykup udzialow, a 
nie 70 tys. Wyjasnil rowniez, ze wedlug niego wykup udzialow bqdzie mial sens tylko wtedy, jeSli 
wraz z tym podjete zostanq konkretne decyzje dotycqce neformowania gospodarki mieszkaniowej 

C 
w Makowie Maz. 

Skarbnik Miasta Pawel Gutowski- po zsumowaniu wszystkich udzialow i pomnoieniu przez 
wartosc nominalnq jednego udziah tj. 100 zl., to wychodzi 99.200 zl., my je kupujemy po cenie 
rynkowej 69,50 zl za jeden udziat. 

Radny Stanislaw Romanowski- uzasadnienie uchwaly jest sensowne. Wypowiem 4 argumenty, 
ktore przemawiajq za przyjeciem tej uchwalry: 1) Moim zdaniem skutecznosc tej spdki b e b e  jesli 
bqdzie jeden wlaiciciel. 2) Posiadam inforrnacje, z ktorych wynika, ze sytuacja w tej sp6lce 
INWEST-BUD, nie jest najlepsza na dzien dzisiejszy i najlepiej bedzie jeSli wlaicicielem tej sp6lki 
bqdzie Pan Burmistrz. 3) Nikomu w Makowie nie powinno zalezec na tym, zeby udzialy naleialy 
do Burmistrza, jak tylko Burmistrzowi i nam, a mozemy spowodowac to, wykupieniem tych akcji. 
JeSli wlascicielem bqdzie Pan Burmistrz, to bqdzie woiny od *ow, naciskow, manipulacji. 4) 
Przyjqcie tego projektu bedzie niczym innym, jak konsekwencjq z naszej strony, poniewai w 
wczesniej przyjqtym budiecie, w zalqczniku do budietu, przyjeliimy takq kwotq 60 tys. na wykup 
tych akcji. 

Nie zgloszono wiecej uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Smed 
L przedstawila treSc projektu uchwaly w sprawie okreilenia zasad nabycia udzialow w swce .  

Nastepnie Przewodniczqcy RM poddal pod gtosowanie: 

Za- 13 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymaly s ip  2 glosy. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoSci 15 radnych, 13 glosarni ,pi" podjela uchwalc Nr 
XXII/137/2008 z dnia 29 maja 200th. w sprawie okreslenia zasad nabycia udzialow w spgce, ktora 
stanowi zatqcznik nr 10 do protokofu. 

Ad. pkt. 9 

Podjecie uchwaly w sprawie dokonania n i a n  w budiecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 
rok. 

Skarbnik Miasta Pawel Gutowski przedstawit uzasadnienie mian, ktore stanowi zalqcmik do 
projektu uchwalry. 



Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Budzetu ... - pozytywna opinia, z wqtkiem dotyczqcym ul. Armii Krajowej, gdzie w 
glosowaniu 2 osoby sic wstrzyrnaly, 1 osoba byla za i 1 osoba przeciw, 
Komisja Polityki Regionalnej - pozytywna opinia, 
Komisja Oswiaty - pozytywna opinia, podzielone zdania w sprawie ul. Armii Krajowej, gdzie za 
projektem, aby realizowac to zadanie ze Srodkow wlasnych bylo 2 radnych, 1 radny siq wstrzymal i 
1 by1 przeciw, 
Komisja Rewizyjna - pozytywna opinia, burzliwa dyskusja ze wzglqdu na brak Srodkow z FOGR 
na ul. Armii Krajowej, gdzie w glosowaniu 2 przeciw, I sic wstrzymal i 1 glos- za. 

Radny Jerzy Szymborski- Panie Burmistrzu, czy jest mozliwe take dzialanie, by w ramach kwoty 
jaka jest zapisana w budiecie na ul. Annii Krajowej, to zadanie czqsciowo zrealizowac i czy w 
z w i ~ ~ k u  z tym w przyszlym roku budietowym b@ie szansa i mozliwosc o ponowne ubiegania sic 
o dotacjq z FOGR na realizacjq drugiego etapu inwestycji? Jesli tak, to jestem za tym, by 
realizowac zadanie ze srodkow wlasnych w tej skali jaka jest w budiecie okreslona. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- przedstawilem swoje argumenty za robieniem tej ulicy w 
calosci. Jesli chodzi o FOGR, takie ulice w miekcie jeszcze mamy np. 0s. Zagrodowa, ul. 

t Bursztynowa itd., mySIq ze w przyszlym roku bqdvemy skladak wnioski. Nasz wniosek spelnial 
wszystkie wymogi, jednak generahe pieniqdzy na ten cel jest co raz rnniej. Prosil bym, aby zrobic 
$ ulicq w caloSci, a w przyszlym roku skupic siq na pozostalych sprawach, bo koszty rosnq. 

Radny Tadeusz Szczucihslu- Panie Burmistrzu, czy jest taka mozliwo~c zlozyc ponownie wniosek 
na drugq czqic tej ulicy? Rozumiem, ze na raty nie da rady nic, a przetarg oglasza siq na caloSc. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- moina robic caloSC, jezeli Panstwo ustalicie, ke nie ma tych 
170 tys. zl., tylko tyle ile jest, to ja ogloszq przetarg na p a  tej drogi. W tym roku nie dostaniemy juz 
pieniedzy, a w przyszlym bqdziemy skladac wnioski. Jezeli zrobimy p6l ulicy, to w przyszlym roku 
bqdq skladal wniosek na resztq. 

Radny Stanislaw Romanowski- nawierzchnia ul. Armii Krajowej jest bardzo zla i wyrnaga w tyrn 
roku modernizacji. Na komisjach w tym temacie Burmistrz Miasta p. Jankowski ukywal bardzo 
rzeczowych i bardzo sensownych argumentow, ktore przemawiajq za tym, aby ul. Annii Krajowej 
byla modernizowana w roku 2008. Najwainiejsze rzeczowe, sensowne argumenty sq takie, ze ul. 
Armii Krajowej stanowi jak by malq obwodnicq i odci- czqiciowo centrum miasta. Drugi 

t argument, to jest nieduiy koszt jak na tak dhga, ulicq, ktora ma ponad 1.200 metrow. Trzeci 
argument to talu, ze kosztorys jest przygotowany, z inwestorem prawdopodobnie byla rozmowa i 
inwestor w krotkim czasie to zrobi. Przed chwilq Przewodniczqcy Komisji Oswiaty p. Jerzy 
Szymborski wnioskowal, aby przenieic $ inwestycjq na przysziy rok, jestem przeciwny temu. 
Zacytujq czqsc wypowiedzi p. Szymborskiego z ostatniej sesji: "ze srodkow wlasnych marny 
miqdzy innymi remont ul. Kopernika, czy remont chodnikow w ul. Koscielnej i Jasminowej", 
"wnioskujq o pehq realizacjq zadah budietowych, szczegolnie inwestycyjnych zawartych w zal. 4a 
pt. Zadania inwestycyjne w 2008 roku", "natomiast stan drog jest taki, ie nie ma na co czekaC". 

Radny Jan Kubaszewski wyjasnil, ze jego zdaniem ul. A m i  Krajowej powinna zostac zrobiona 
cala. 

Wiceprzewodnicqcy RM Bozenna Gallera poprosila, aby p. Burmistrz wyjasnil, jest zapis w 
zadaniach inwestycyjnych: "przebudowa ul. Armii Krajowej 2008 rok, koszty lqczne finansowe 
335.325 zl., dochody wlasne 100 tys.", trzeba wziqc poiyczkq w kwocie 235.325 zl. Jeieli przetarg 
nie przejdzie, bqdzle drozszy wykonawca? 



Bunnistrz Miasta Janusz Jankowski- zkaladamy, ze wykonawca mieSci sic w tej kwocie, ktoq 
mamy. JeSli kdzie  troche wicksza kwota, to powinnismy tez to zrobic. 

Radny Rafal Barahski- nikt tego nie neguje, zeby drogi robic, bo kaida droga jest waina. 
ZloiyliSmy wniosek, ktory nie przeszedl, wiadomo, ze Srodki sq w Warszawie. Mam propozycje, 
przyjmiemy tq droge, a w nastepnym lub w tym roku skladamy wniosek na chodnik, Scie* 
rowerowg bo taka moiliwosc jest. 

Radny Jaroslaw Wilkowski- rowniez jestem za tym, aby ta ulica byla robiona w calosci. Na 
posiedzeniu Komisji Polityki Regionalnej doszlismy do wniosku, i e  jezeli ta swna przekroczy 
powiedzrny 360 tys., to odstqpimy od budowania tej ulicy i bednemy wniosek skladac na nastepny 
rok. 

Radny Jerzy Dqbrowski- mam pytanie uzupehiajqce do wczeiniejszej wypowiedzi p. 
Szymborskiego, jakie sq kryteria przydzialu tych Srodkow i dlaczego ich nie otrzymalismy? 

2-ca Burmistrza Kazimierz Bialobrzeski- wszystlue gminy mogq skladac wnioski. Zlozylismy 
jeden wiqkszy wniosek liczqc na przynajrnniej 50% srodkow wartosci kosztorysowej, gdyz tyle 
m o m  uzyskac. Pod wzgledem merytorycznym sphilismy wszystkie wymogi. Wnioskow jest 
bardzo duo ,  a gorny pdap ustalono na 70 tys. zl., trudno jest mi powiedziec dlaczego znalezliSmy 
sic w grupie tych, ktorzy nie otrzymali tych Srodkow. 

Radny Jerzy Szymborski- w ramach riposty ustosunkuje sic do wypowiedv radnego Stanislawa 
Romanowskiego, wypraszam sobie znieksztalcanie sensu wypowiedzi. Na poprzedniej sesji 29 
kwietnia przedstawilem stanowisko naszego klubu, w ktoryrn wnioskowalismy o p h q  realizacje 
zadan budzetowych, szczegolnie inwestycyjnych zawartych w zalqczniku 4a do zadan 
inwestycyjnych na 2008 rok. W tym zalqczniku, z Q data, na ten dzien kiedy zajmowalismy 
stanowisko odnosnie realizacji zadania ul. Armii Krajowej wyglqda sprawa nastepujqco: zadanie 
mialo bye realizowane za kwote 335.325 zl., w tym z dochodow wlasnych naszej jednostki 
samorzqdowej 100 tys., kredyty i poiyczki 67.663 zl. i srodki pochodqce z innych irodel, czyli 
spodziewana dotacja z FOGR na kwotq 167.662 zl. i za realizacjq takiego zadania byliimy. Mnie 
osobiscie wypowiedi p. Burmistrza Bialobrzeskiego przekonala, byc moze szanse na dotacje z 
FOGR nie bedq zbyt duze, a jesli to kwoty nie bedq znaczqce, wiec wycofuje sic z mojego 
stanowiska. 

Radny Tadeusz Szczucinslu poprosil o Mtkq  p r z e y .  

Przewodniczqcy RM oglosil przenve w obradach, ktora trwala w czasie od godz. 14.05 do godz. 
14.10. 

Nie zg~oszono wiecej uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodniczqcy RM Bozenna Gallera 
przedstawila trek projektu uchwaly w sprawie dokonania mian  w budzecie Miasta Makowa 
Mazowieckiego na 2008 rok. NasQpnie Przewodniczqcy RM poddal pod glosowanie: 

Za- 1 1  glosow, przeciw- 0 gJosow, wstrzymaly sic- 4 glosy. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnosci 15 radnych, I 1  glosami ,,za" podjela uchwale Nr 
XXII/138/2008 z dnia 29 maja 2008r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa 
Mazowieckiego na 2008 rok, ktora stanowi zalqcrnik nr 1 1  do protokh. 



Ad. pkt. 10 

Inforrnacja o przygotowaniach "Dni Makowa" (zalqcmik nr 12 do protokdu). 

Radny Jan Kubaszewski zwrocil uwagq, i e  niedhgo dni Makowa, a w c a m  miescie brakuje 
dekoracji informujqcych o tym swiecie. 

Przewodnicqcy Komisji OSwiaty Jerzy Szymborski przedstawil pozytywnq opiniq, ciekawy 
program obchodow "Dni Makowa". 

Wiceprzewodniczqca RM Graiyna Szwed- wiadomym jest, ze Dni Makowa odbywajq siq co roku i 
prawdq jest, ze jest wydzial promocji w miescie. Dzial promocji powinien przygotowac program 
takiego warsztatu i ewentualnych przewidzianych Srodkow. Wtedy mogli bysmy zakupic baloniki, 
dhgopisy, ordery, bez wpisywania roku, jak nie pojdzie, to zostanie na kolejny rok, ale przyjezdzajq 
goScie, ktorzy pojadq z tymi pamiqtkami rozslawiac nasze miasto. Uwaiam, i e  tego brakuje przy 
kaidej imprezie. Moj wniosek jest tki, zeby zobowiqzac wydzial promocji, zeby takie dzialanie 
przewidzial i wtedy bqdziemy miec zabezpieczonq promocje miasta. Program obchodow powinien 
jui wisiec na MDK i w okolicach miasta. 

Radny Stanislaw Romanowski- po wypowiedzi p. Szwed zacqlem siq zastanawiac, propozycja p. 
Przewodmcqcej jest taka, aby zintensyfikowac nasze dzialania poprzez rozne formy tregci. 
Rozumiem, i e  troche wiqcej naleiy na to wydaC i byc moze jest to wlaSciwa propozycja. Natomiast 
pamiqtam wypowiedz Burmistrza Jankowskiego, na jednej z komisji, ktory powiedzial, ze byc moze 
od przysziego roku ograniczy Dni Makowa do jednego dnia. Albo intensyfikujemy te dziatania, albo 
je ograniczamy. 

Wiceprzewodniczqca RM Grazyna Szwed- nasza promocja to sq rowniez skutki naszych wnioskow. 

Burrnistrz Miasta Janusz Jankowslu- uwaiam, ze promocja jest dobra i wydzial promocji pracuje 
bardzo dobrze, mamy zakupione rowniei roine gadzety. JeSli chodzi o flagi i plakaty, to po niedzleli 
zostanq powieszone. 

Ad. pkt. 11 

Informacja o przygotowaniach do sezonu letniego- wypoczynek dzieci i mlodzieiy (zalqcmik nr 13 
do protokh). 

Przewodnicqcy Komisji Oiwiaty Jerzy Szymborski- moiliwoici dofinansowania wypoczynku z 
budietu miasta sq stosunkowo niewielkie, natomiast zapotrzebowanie jest wrqcz olbrzymie. Na 
posiedzeniu Komisji zapornalismy siq z informacjami poszczegolnych organizatorow i stwierdzamy, 
ze te informacje by@ bardzo precyzyjnie opracowane. W przypadku MOPS sq jui konkretne 
programy. Jak zwykle piqknie przygotowal informacje ksi& Sajewski, chodzi o UKS "Albert", 
generalnie kluby uczniowslue majq imprezy sportowe. MOPS wycieczki, turnieje i turnusy 
rehabilitacyjne, MDK przedstawia w tym roku bardzo bogatq i ciekawq ofertq, aby ona byla 
aealizowana. Cieszy rowniei, i e  ZHP nadal bqdzie realizowai wypoczynek dla dzieci i mlodne2y, 
podobnie "Fundacja o usmiech dziecka" itd. Komisja z umaniem przyjmuje informacje tak bogate 
we wszystko. 

Wiceprzewodniczqca RM Graiyna Szwed- chcialbym, bySmy zwrocili uwagq na te informacje i ze 
szczegolnq troskq otoczyli te oirodki i jednostki, ktore organizujq czas wolny w ramach wlasnych 



Srodkow, srdkow pozyskanych przez opiekunow. 

Ad. pkt. 12 

Przygotowania do remontow w placowkach ohwiatowo - wychowawczych (zalqcnik nr 14 do 
protokch). 

Przewodnicqcy Komisji OSwiaty Jerzy Szymborski- remonty bedq trwaly w miarc posiadanych 
srodkow. Warto zauwaiyk, ze oswiata ma przychylny klimat w osobie Pana Burmistrza, jak i calej 
Rady. Takiej atmosfery, przychylnosci i tak ogromnych srodkow jak na mozliwoSci Miasta, w 
przeszlosci nie bylo. 

Ad. pkt. 13 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych 

Radny Stanislaw Romanowski zadal wczesniej pytanie, o ile wzrosnq dochody Miasta w kointekscie 
wieczystego uzytkowania ? 

Skarbnik Miasta Pawel Gutowski- w ubieglym roku z tego tytulu bylo 33 tys. zl, w tym roku mamy 
przypis na 71.449 zl., jest to roinica 38 tys. zl., ta roinica moze zmalec z tytuh przeksztalcania 
prawa na wlasnosc. 

Wiceprzewodnicqcy RM Bozenna Gallera- p. Dqbrowski zadawal pytanie Panu Komendantowi 
KPP na temat ul. Pulaskiego. Komendant odpowiedzial, ze byla przeprowadzona rozmowa odnosnie 
ruchu, czy p. Bunnistrz moze powiedziec nam coi wiecej na ten temat? 

Zastqpca Burmistrza Kazimierz Bialobrzeski- po ostatniej sesji by1 aobiony przeglqd na wszystkich 
ulicach naszego miasta, wszystkich omakowan i odnosnie organizacji ruchu na tych ulicach. Sq 
informacjie od policji gdzie i jakie naki  powinny byc. Zwrocimy sic z tym do Powiatowej 
Organizacji Ruchu Drogowego o zaopiniowanie tych zmian. Na ul. Pulaskiego jest tlok, postawimy 
tam jeszcze jeden mak, a policja musi pilnowac przestrzegania i bacniej zwracac uwage na to. 

Ad. pkt. 14 

Sprawy roine i wolne wnioski. 

Radny Tadeusz Szczucinski- korzystajqc z obecnosci Prezesa Sedzielni chce zadac konkretne 
pytame, czy ma Swiadomosc, ze na ul. Kopernika na pewnyrn odcinku jest nieuregulowana sprawa 
fiagrnentu ulicy? Nie mozemy przez to realizowac inwestycji, gdyz przetarg moze byc na caloSC, a 
przez ten odcinek nic nie moina zrobic. Czy Pan Prezes w chwili objecia swojej funkcji mid takq 
wiedze, co z tym bedzie dalej? 

Dyrektor MBP Tadeusz Marciniak- jak Panstwo wiecie jest problem filii bibliotecnej przy ul. 
Kopernika. W tej sprawie rozmawialem z p. Burmistrzem i p. Prezesem, zeby obniiyc czynsz na 200 
zl., Rada Nadzorcza Spblduelni nie wyrazila zgody, nie zaproponowala tez iadnej innej, 
podtrzymala swoje stanowisko. Rada musi podjqc decyzje, czy ma filia istniec, czy ma byc 
zlikwidowana. Jezeli ten punkt bedzie istniec bedzie to kosztowalo okdo 30 tys. zt. rocznie, 
natomiast ja w swoim budiecie nie posiadam takiej kwoty. Druga opcja zlihdowanie filii, 



potrzebne bqdzie pomieszczednie na zloienie tych ksi@ek, bo w Bibliotece nie mamy na to miejsca. 
Proszq Komisjq OSwiaty, zeby zorganizowala spotkanie i trzeba bqdzie podjqc ostatecnq decyzjq w 
tej sprawie. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- rozmawiajqc z Burmistrzem powiedziaem, i e  w Ostrowi 
Maz. ukazuje siq biuletyn z wainiejszymi infonnacjami dotycqcymi spraw Miasta. Wskazane by 
bylo, ieby moze u nas tez powstal taki biuletyn dla mieszkancow. Moze Wydzial Promocji Miasta 
by siq tyrn zajql, sprawa do dyskusji. 

Kierownik Wydziatu Promocji UM Nina Rakowska- mamy dwie strony internetowe, ktore sq na 
bieQco uaktualniane i sq tam wszystkie informacje. 

Radny Stanislaw Romanowski- jezeli chodzi o informacje dla mieszkancow Miasta, co zostalo 
zrobione przez te pdtora roku, my o tym mowimy. Ronnawiajqc z wieloma mieszkancami Makowa 
jestem zaskoczony. Panie Burmistnu, jestehmy z innych opcji politycznych i ciqgle muszq Pana 
bronic, bo slyszc od wielu osob, ze jest nic nie robione. Wydaje mi sic, ze bardzo dobra byla 
propozycja Przewodnicqcego Komisji OSwiaty p. Jerzego Szyrnborskiego, ieby np. wykupic w 
Kurierze Makowslum miejsce i tam pisac co robi Burmistrz, co robi Rada, co robimy dla Miasta. 
Bylo by to bardzo sensowne i docieralo by do wielu mieszkancow. Bylo duio sytuacji kiedy 
musialem thunaczyc co przez te pdtora roku bylo zrobione w Miescie Makowie Mazowieckim. 
Drugi temat, Panie Dyrektorze posiadam infonnacje, ktore w ronnowie przez Pana zostaly poparte, 
ze sq dokurnenty w posiadaniu Pana Dyrektora, ze jak Biblioteka byla zaadaptowana to Wydzial 
Kultury przenaczyl d m  kwotq na remont i adaptacjq tego budynku, gdyz by4 w bardzo zlym stanie. 
Pan Burmistrz mi powiedzial, ze sq dokumenty, ktore pokazujq jak duze kwoty zostaly na to 
przeznaczone. 

Radny Jan Kubaszewski- czy Swdzielnia wie, i e  ta biblioteka ponosi koszty zwiqzane z podatkami 
od gruntu, oraz dodatkowe koszty z tytulu np. remontow, czy biblioteka ma robic to we wlasnym 
zakresie? 

Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Szwed- Panie Prezesie, pamiqtam trochq wczesniej dzialalnosc 
SpMzielni Mieszkaniowej i uklady partnerskie jakie byly miqdzy Spadzielniq, a Miastem i wiem 
doskonale, ze Spbldzielnia w swoim statucie ma dzialalnosc kulturalno-oswiatowq i Spbldzielnia 
Mieszkaniowa powinna prowadzic biblioteki czytelnie i tak dalej. Pamiqtam taki wlainie moment, 
gdy biblioteka byla remontowana Srodkami z Wojewodzkiej Biblioteki w Ostrdcce, pamiqtam jak 
wyglqdal ten budynek. Z bibliotelu korzysta cale osiedle Kopemika, Ciechanowska czyli dzieci 

C spddzielcow i wlasnie wtedy bylo mowione, ze w ramach takiej dobrej wspdpracy Spbldnelnia 
Mieszkaniowa w swoich sprawozdaniach wykazywala, i e  rowniei takq dzialalnosc prowadzi. Byl to 
dobry czas, bylo to dobre porozumienie. Zgadzam sic z radnym Kubaszewskim, trzeba usi@c do 
tego spokojnie, przemyslec. 

Radny Jerzy Szyrnborski- proponujq by4my sic spotkali w dniach okdo 15 czenvca i spokojnie 
przedyskutowali sprawq biblioteki, bo jest to waina sprawa. i po raz 3 ponaglarn prosbq abysmy 
wydawali informator w Kurierze Makowskim dotyczqcy naszego Miasta i pracy Radnych oraz 
Burmistrza. 

Radny Stanislaw Romanowski- mieszkancy miasta Makowa Mazowieckiego nie w i e w  co przez 
W o r a  roku zrobili Radni, co Burmistrz. Moje intencje byly takie, aby przedstawic najwainiesze 
zadania i pracq ktora jest jui wykonana. 

Pezes SM "Jubilatka" Lech Gadomski- nie za wszystko odpowiedzialnosc ponoszq ja, to nie byla 
droga Spddzielni na ul. Kopernika, tym powinno sie zajqc Miasto. Nie powinno sic oskariac o 



wszystko Spbldzielni. Po drugie jezeli chodzi o bibliotekq, SMdzielnia nie ma obowiqzku jej 
utrzyrnywac, taki obowiqzek majq gminy. Nie ma innej drogi jak podpisanie przez Rade umowy 
dzieriawy . 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- czy zdaje Pan sobie sprawq, i e  90% czytelnikow 
Biblioteki, to mieszkancy Spbldzielni? 

Pezes SM "Jubilatka" Lech Gadomski- te 90% mieszkaricow placi grninie podatki za to, ieby 
prowadziia Bibliotelu. 

Ad. pkt. 15 

Wobec vealizowania porzqdku obrad XXII sesji Rady Miejskiej Przewodnicqcy RM Ireneusz 
Peplowslu o godz. 1 5.10 zamknql jej posiedzenie. 
Na tym obrady i protokdowanie zakonczono. 

Protokd ala 
C M a m - t ; ?  

Inspe 

Przewodnicqcy Rady Miejskiej 

Ireneusz Peplowski 



'I 
Zalqanik Nr ..+-s-.-- 

do Protokolu Mr .&&!!...-- 
z h i~  L.s~.L~-&, 

L I S T A  O B E C N O S C I  R A D N Y C H  
N A  XXII S E S J I  R A D Y  M I E J S K I E J  

W  M A K O W I E  M A Z O W I E C K I M  
O D B Y T E J  W D N I U  29 MAJA 200th. 

2. Dqbrowski Jerzy 

3. Gallera Bozenna 

4. Kubaszewsh Jan 

5. Michalska Ekbieta 

6. Miecznikowski Dariusz 

7. Peplowski Ireneusz 

8. Romanowski Stanislaw 

9. Szczucibski Tadeusz 

10. Szwed Graiyna 

1 1. Szyrnborski Jerzy 

1 2. Tyj ewski Dariusz 
(4 

13. Uchariski Jerzy 

14. Wilkowski Jaroslaw 

15. Zabielski Waldemar 



1. Deptula Zbigniew 

2. Gojski Janusz 

3. Zakrzewski Roman 

2 Zdganik Nr ,-,, 
do Protokoiu Mr ,X..&.!!., f 

Lista os6b zaproszonych na XXII z dnia .-L-$ 
Sesje Rady Miejskiej w Makowie Maz. 

w dniu 29 maja 2008r. 

Starosta Powiatu 
Makowskiego 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Przew. Rady Powiatu .............................. 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

.............................. 5. Gadomski Lech Prezes SM ,Jubilatka" 

6. Napiorkowski Grzegorz Przewodniczqcy Rady 
Nadzorczej Sp6Zki ,,JUMA9' .............................. 

.............................. 7. Grabowiec Adam Prezes Sfiki ,,JUMA" 

.............................. 8. Wilkowski Jan NSZZ"Solidardnob5" 

9. Piegutkowski Andrzej NSZZSolidamoSC" 
Pracownikow Oswiaty ........... 

.............................. 10. Sobecki Ireneusz Prezes ZNP 

1 1. Gisztarowicz Roman 

12. Krysiak Marian 
.- 

1 3. Ciak Tadeusz 

Naczelni k Urzedu 
.............................. Skarbowego 

Komendant Powiatowy 
Policji .... 

Komendant Powiatowy 
Panstwowej Strazy Poiarnej ............................... 

.............................. 14.Grabowsh Roman Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

.............................. 15.Hajdukiewicz Dariusz Dyrektor SP ZOZ 

16.Pilniakowska Lucyna 

17. Tyburska Maria 

Paristwowy Powiatowy 

... ...................... 18. ~wi~toreclu Stanistaw Dyrektor MZOSziPOW 

............................. 19. Kolos Jan Dyrektor Zespdu Szka Nr 1 



20. Plosinska Elzbieta 

21. Piqtek Maria 

22. Kubacz Anna 

23. Uliszewska Barbara 

24. Brzostek Barbara 

25. Marciniak Tadeusz 

26. Zebrowski Jacek 

27. PawIowska Bozena 

28. Chrzanowski Remigiusz 

30.0rzd Anna 

3 1 .Kozicka Danuta 

32.Rusinek Aldona 

33.Melnicka Alina 

34. Redakcja Kuriera Makowskiego 

3 5. Modzelewska Beata 

............................. Dyrektor Z e s w  Szkd Nr 2 

.............................. Dyrektor PS Nr 1 

............................. Dyrektor PS Nr 2 

Dyrektor PS Nr 4 ............................. 

............................. Kierownik MOPS 

.............................. Dyrektor MBP 

............................. Prezes MPUK 

............................. Dyrektor MDK 

............................. Prezes Cechu 

Czlonek Rady Powiatowej 
Mazowieckiej Izby Rolniczej ............................ 

Naczelnik Urzedu 
........................... Pocztowego w Makowie Maz. 

n 

Przewodniczqca Rady 
i Powiatowej OPZZ ..........I.. 

............................. Tygodnik Ostrdqcki 

Tygodni k Ciechanowski ............................. 

Korespondent terenowy 
Polskiego Radia w Ostrdqce ............................. 



POKWITOWANIE ODBIORU 
MATERIALOW NA XXII SESW RM 

2. Dqbrowski Jerzy 

3. Gallera Bozenna 

4. Kubaszewski Jan 

5. Michalska Ekbieta 

7. Peplowski Ireneusz 

8. Romanowski S tanisjaw 

9. Szczucitiski Tadeusz 

10. Szwed Gr&yna 

1 1 .  Szyrnborski Jerzy 

12. Tyjewski Dariusz 

13. Uchariski Jerzy 
I, 

14. Wilkowski Jaroslaw 

15. Zabielski Waldemar 



Panie Przewodniczqcy, Wysoka Rado, Szanowni Panstwo 

W dniu od 29 kwietnia br. zajmowalem siq biezqcymi sprawami Miasta i 

Urzqdu Miejskiego. 

Ponadto: G+ 
- wydalem Zarzqdzenia finansowe, O u h  2 L AMKA- q o ~ n ~ ~ & .  k~e  ru&~<d LL&' 

- nadzorowalem przygotowanie materialbw do dzisiejszej sesji Rady 

Miejskiej, 

- bralem udzial w pracach komitetu organizacyjnego jubileuszu 90 - lecia 

Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim, 

(- - nadzorowaiem przygotowania do organizacji tegorocznych ,,Dni 

Makowa" 

6-8 czerwiec br., 

- wziqlem udzial w spotkaniu Burmistrzbw Przasnysza, Pultuska, Mlawy i 

Prezydenta Ciechanowa w sprawie Zintegrowanego Systemu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi dla gmin Regionu Ciechanowskiego, 

- wziqlem udzial w obradach Zwyczajnego Zgromadzenia Wsp6lnikbw 

,,Spblki z 0.0." JUMA. 



Zdqanik Nr .,,-?..., .... ,.. 
do Protokolu Ur xX.l!..,, 
z dnia . . L G & & ? & .  

UCHWAEA Nr x x I I / I  31 /ZOO8 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

zdnia 29 maja 2008 roku 

w sprawie nadania odznaki ,, za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Na podstawie 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwaly Nr XXVl14812005 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 czenvca 2005 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki ,, Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" oraz zasad i 

c trybu jej nadawania uchwala sic, co nastqpuje: 

Nadaje sic Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wtadyslawa Broniewskiego Odznakq ,,Za 

zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi. 
fY 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przew/dniczqcyjRady Miejskiej 



Zalqcznik Nr l  
D o  Regulaminu okreilajqcego zasady 
I tryb nadawania odznah 
,, Za zaslugi dla Miasta 
Makowa Mazowieckiego". 

WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

,, Za zaslugi d a  Miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. Nazwa instytucji zgloszonej do wyr6inienia* 

Szkda Podstawowa Nr 1 im. Wtadystawa Broniewskiego w Makowie 
Mazowieckim, ul. Sportowa 9, data zat. 1918 

(- 2. Szczeg6lowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz Miasta 
Mak6w Mazowiecki 

Szkola Podstawowa im. Wladyslawa Broniewskiego powstala w 191 8 roku i hnkcjonuje 

nieprzenvanie od 90 lat. Jest jednq z pienvszych publicznych, powszechnych szk6l w powiecie 

makowskim. Powstala dzieki woli posiadania polskiej szkoly z ojczystym jezykiem nauczania. 

Szkola jest kuiniq kadr dla Makowa Mazowieckiego, wielu jej absolwent6w pelnilo i pelni wiele 

odpowiedzialnych i zaszczymych hnkcji w Polsce i za granicami kraju. Uczniowie Szkoly 

Podstawowej Nr 1 od wielu lat os iwjq  dobre wyntlu w nauce, sq laureatami, finalistami wielu 

konkurs6w przedmiotowych, zajmujq czolowe miejsca w r6inych miedzyszkolnych konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych odnoszqc sukcesy na szczeblu wojew6dztwa i kraju. 

Mlodziei aktywnie uczestniczy w uroczystoiciach miejskich, uiwietniajqc je przygotowanymi 

C pod kierunkiem nauczycieli szkoly programami artystycznymi. Ibdrp dydaktyczno - 

w~~chowawczq stanowiq wysoko wykwalifikowani nauczyciele, kt6rzy bardzo czesto sq 

absolwentami tejie szkoly. Wykazujq zaangaiowanie spoleczne, sq radnymi miasta, czlonkami 

stowarzyszen, k6l zainteresowali wobec czego nieobce sq im problemy mlodzieiy i calej 

spolecznoici miasta. 

Szkola organizuje r6wniei wiele konkurs6w, main.: recytatorskie, ortograficzne, 

czytelnicze, literackie, plastyczne, piosenki, sportowe i wiele innych. Odbywajq sic na jej terenie 

atrakcyjne imprezy artystyczne i kulturalne, dyskoteki, organizowane sq wyjazdy do kina, team, 

muzeum. 

Szkola Podstawowa nr 1 jest szkolq bezpieczna, otwart% przyjaznq dla uczni6w i 

nauczycieli. Dqiy do wszechstronnego rozwoju osienied ucznia na miare jego moiliwoici, 

poprzez harmonijne realizowanie zadan w zakresie nauczania i wychowywania. /' 



Wniosek o nadanie odznaki ,, Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" uwaiam za 

zasadny. 

Oznaczenie wnioskodawcy: 
BUWISTRZ MIASTA BURMISTRZ MIASTA 

Makow Mazowiecki 
'1 woj. mazowieck~e 

.. C ~ ~ ~ ~ ~ ~ T . * ~ . ! ' . : . .  ...... . .. . .. ....... .. . .. . .. . . . . .. . ... ... .. 
(data) (pieczqtka*") 

C * w przypadku instytucji lub organizacji podat nazwc i rok zalobenia 
** wypelnit w przypadku, gdy wnioskodawca jest instytucjq 
*** w przypadku, gdy wniosek sklada wiecej nii jedna osoba, podpisy wnioskodawc6w 

przedklada sic na oddzielnej karcie, kt6ra stanowi zalqcznik do wniosku 

UWAGA: 
Wniosek wypelnia sic czytelnie - recznie pismem drukowanym, na maszynie lub 



Popieram s tanowisko 
dotyczqce nadania Odznah 

,, Za zastugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 
dla 

Szkoly Podstawowej Nr 1 im. Wladyslawa Broniewskiego w Makowie 
Mazowieckim 



PROTOK~L 
Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. NADANIA ODZNAKI 

,,ZA ZASLUGI DLA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO" 

Ad. 1 

Komisja na swym spotkaniu w dniu 7 maja 2008 r. ukonstytuowala sic w spos6b 
nastepujqcy: 

Przewodnicz~cy - Katarzyna Olzacka 
2-ca Przewodniczqcego - Ireneusz Peplowsh 
Czlonek - Janusz Jankowsh 

Komisja rozpatrzyla wniosek Burrnistrza Miasta w sprawie nadania odznaki 
,,Za zaslug dla miasta Makowa Mazowieckiego" dla Szkoly Podstawowej Nrl  irn. 
Wladyslawa Broniewskiego w Makowie Mazowieckim. Po zapoznaniu sic ze 
szczeg6lowym uzasadnieniem wniosku i w wyniku glosowania wniosek zostal 
przyjety jednogloinie. 

Pozytywnie zaopiniowany wniosek przekazany zostanie Przewodniczqcemu 
Rady Miejskiej w celu podjecia przez Rade Miejskq odpowiedniej uchwaly. 



Zdqanik Nr .- 5, 
:jo Protakolu Mr ..kL!!--- 
, ,hi. .-L-4L.&Ld~uL. 

UCHWALA Nr XXII/132/2008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 ma ja 2008 roku 

w sprawie nadania Odznaki ,, Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Na podstawie 5 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwaly Nr XXVl14812005 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 czenvca 2005 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki ,, Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" oraz zasad i 

trybu jej nadawania uchwala siq, co nastqpuje: 
(* 

Nadaje siq Pani Sybilli Kacprzyckiej Odznakq ,,Za zashgi dla Miasta Makowa 

Mazowieckiego". 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta. .-, 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

,, Za zaslugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. Imie i nazwisko osoby zgloszonej do wyroznienia *: 

Sybilia Kacprzycka 

2. Data i miejsce urodzenia: 

24.04.1933r. Makdw Mazowiecki 

3. Miejsce zamieszkania: 

C 06-200 Mak6w Maz. ul. Mickiewicza 2011 8 

4. Obywatelstwo: 

polskie 

5. Szczegolowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz Miasta 
Makowa Mazowieckiego: 
Kol. Sybilia Kacpnycka w zawodzie nauczycielskim pracowala w latach 1952 - 199 1. Od 
roku 1961 nauczycielka Szkoly Podstawowej nr 1 w Makowie Maz. W swej pracy 
zawodowej wyroiniala sie aktywnoiciq i zaangaiowaniem na rzecz dzieci i Srodowiska. Na 
szczegolne wyroinienie zasluguje dzialalnoSC spoleczna. W 1954 roku wstqpila do ZHP a 
1952 byla instruktorem harcerstwa. Pelnila funkcje druzynowej i komendanta szczepu oraz 
czlonka Rady Hufca. Przez dwie kadencje czlonkiem Komisji Rewizyjnej Chorqgwi 
Mazowieckiej, ktora mieSci sic w Plocku. Obecnie pelni funkcje przewodniczqcej Komisji 
Rewizyjnej Hufca. Praca z dziedmi daje wiele mo~liwoSci do ksztaltowania postaw i 

C wlaiciwych zachowan, to wlainie koleianka realizowala jako organizator obozow, 
biwakow, ognisk harcerskich ktorych teraz trudno zliczyk. Dzieki jej zaangaiowaniu nasze 
dzieci poznawaly Swiat uczestniczqc w obozach np.: w Bulgarii, Niemczech i innych 
zakqtkach rowniei naszego kraju. Praca z miodziee i dla mlodzieiy zawsze byla jej pasjq. 
W harcerstwie posiada stopien harcmistrza. 

Za swoje zaangazowanie i spoleczny trud zostala odmaczona: 
- Honorowq Odznakq Chorqgwi Mazowieckiej w 1973r. 
- Zlotym Krzyiem Zaslugi dla ZHP w 198 1 r. 
- Brqzowym Medalem za zaslugi dla obronnoici kraju - 1988r. 
Koleianka Sybilia Kacprzycka w pracy zawodowej wyroiniala sic sumiennoicisl, otaczala 
matczynq troskq wszystkie dzieci, byla wymagajqca, stanowcza i konsekwentna. Osiqgala 
bardzo dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu swoich uczni6w i wychowankow. Jej praca 
zostala oceniona na szczegblnie wyrbiniajqcq. 

Za okres pracy zawodowej zostala odznaczona: 
- Zlotym Krzyiem zaslugi - 1977r. f 
- Krzyzem Kawalerskim - 1988r. 



Od 1956r. Koleianka jest czynnym i aktywnie pracujqcym czlonkiem Zwiqzku 
Nauczycielstwa Polskiego w Makowie Maz. w ktorym pelnila wiele odpowiedzialnych funkcji 
wywip~jqc  siq z nich bardzo dobrze. Po przejiciu na emeryturq byla sekretarzem oddzialu ZNP 
oraz przez trzy kadencje przewodniczqcq Sekcji Emerytow i Rencistow przy Zarzqdzie Oddzialu 
ZNP w Makowie Maz. Swa, postawa, i troskq o innych przyczynila siq do zwiekszenia liczebnoici 
czlonkow sekcji a powolanie grupy pomocy kolezenskiej ulatwia kontakt z koleiankami i kolegarni 
w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Z jej dzialalnoici na rzecz zwiqzku i sekcji wyroznid 
naleiy : 

organizacja wycieczek krajoznawczo turystycznych, ogniska,grzybobran, 
imprez okolicznoiciowych i Swiqtecznych - Dzien Nauczyciela, Dzien Babci i Dziadka, Dzien 
Matki. 
organizowanie czasu wolnego dzieciom czlonkow ZNP pod haslem .,swiqto pieczonego 
ziernniaka." 
wspolorganizator sesji popularnej poSwieconej ,, 80 leciu historii dzialalnoici ZNP oddzialu 
makowskiego" z okazji 100 Iecia ZNP. 2004r. 
wspapraca w opracowaniu ,,Dziej6w ZNP w Makowie Maz. w latach 1976 - 2006." 
aktywny udzial w pracach zwiqzanych z odsloniqciem pomnika nauczycielom poleglym w 
obronie mowy ojczystej. Mak6w Maz. 2006r. ( miejsce- Stary Cmentarz) 
czlonek Komisji Historycznej Oddzialu ZNP Makow Maz. i Okrqgu Mazowieckiego ZNP. 

Za pracq na rzecz Zwiqzku wyrozniona : 
- Zlotq Odznakq ZNP - 197 1 
- Medal za szczeg6lne zaslugi dla zwiqku - 2005r. 
Koleianka jest rowniez czlonkiem Towarzystwa Miloinik6w Ziemi Makowskiej gdzie dzieli siq 
swojq wiedzq i doiwiadczeniem. Zarzqd Oddzialu Powiatowego ZNP uwaza, ze nauczyciel 
spolecznik a takim jest koleianka, zashiyl siq swo-jq praca dla Naszego miasta i typujq kolezanke 
Sybiliq Kacprzyckq do tak zaszczytnego wyroznienia. 

L 
6. Oznaczenie wnioskodawcy: 

P R E Z E S  ZWI\ZEI( IIAU(ZY(lFISTWA POLSKIEGJ Odqzialu Powiatowega ZNP 
Zarzqd Oddziaiu P::w;ntnwr?go w Makowie Maz. 
06-200 Makow Moz. i l l .  M o r w z k i  6 

9 .  v 5 z~og( NIP 757-13-88-426, tsl 029 11 11 114 ........................ ........ .......................... ........................... 
(data) (pieczqtka* *) 

* w przypadku instytucji lub organizacji podaC nazwe i rok zalozenia. 
**  WypelniC w przypadku, gdy wnioskodawcq jest instytucja. 
*** W przypadku, gdy wniosek sklada wiqcej nii  jedna osoba, podpisy wnioskodawc6w 

przedklada sic na oddzielnej karcie, ktora stanowi zalqcznik do wniosku. 

UWAGA: 
Wniosek wypelnia sie czytelnie - recznie pismem drukowanym, na maszynie lub kom uterowo. P 



S K U D  OSOBOWY KOMISJI DS. NADANIA ODZNAKI 
,, ZA ZASLUGI DLA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO" 

Przewodniczqcy - Katarzyna Olzacka 
Za-ca Przewodnicz%cego - Ireneusz Peplowski 
Czlonek - Janusz Jankowski 



Popieram stanowisko dotyczqce nadania odznah ,, Za zaslug dla rniasta Makowa 
Mazowiecluego" dla 



PROTOK~L 
Z POSIEDZENIA KOMISJI DS. NADANIA ODZNAKI 

,,ZA ZASLUGI DLA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO" 

Ad. 1 
Komisja w skladzie (wykaz w zalqczeniu) na swym spotkaniu w dniu 26.05.2008 r. 

rozpatrzyla nastepujqce wnioski w sprawie nadania odznaki ,,Za zaslugi dla miasta Makowa 
Mazowieckiego": 

1. Pani Sybilli Kacprzyckiej 
2. Pani Zenobii Legockiej - Gromadzkiej 
3. Pani Janiny Marty Wloczkowskiej 

C Po zapoznaniu sic ze szczeg6lowymi uzasadnieniami wniosk6w i w wyniku glosowania 
wnioski zostaly przyjete jednogloinie. 
Pozytywnie zaopiniowane wnioski przekazane zostanq Przewodiczqcemu Rady Miejskiej 
w celu podjecia przez Rade Miejskq odpowiedniej uchwaly. 



G Z d q a n i k  Nr .----.-...-- 
K T  1 1  do Protokolu Nr ,.... -....... 

z dnia 2.5 ,.QS;-G?~!A... 

UCHWALA Nr X X I I / I  33/2008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

zdnia 29 maja 2008 roku 

w sprawie nadania Odznaki ,, Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Na podstawie 8 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwaly Nr XXVl14812005 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 czenvca 2005 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki ,, Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" oraz zasad i 

c trybu jej nadawania uchwala sip, co nastqpuje: 

Nadaje siq Pani Zenobii Legockiej - Gromadzkiej Odznakq ,,Za zashgi dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego". 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

,,Za zashrgi dla miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. Irnk i nazwisko osoby zgloszonej do wyr6knknia 

Zenobia Legocka - Gromadzka 

2. Data i rniejsce urodzenia 

28 lutego 1935 r. Wqglin woj. lubelskie 

3. Miejsce zamieszkania 

06-200 Mak6w Maz., ul. Krblowej Jadwigi 4 

4. Obywatelstwo: 

C Polskie 

5. Szczeg6bwe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zashg na rzecz miasta 
Makowa Mazowiec kiego: 

Pani Zenobia Grornadzka przybyla do Makowa w lipcu 1961 r., po odbyciu st- 
lekarskiego w Stalowej Woli. Od razu podj& pracq w rnakowskiej sfuibie zdrowia i peh& 
jq nieustannie do 2003 r. Cde swoje Qcie zawodowe zwiq la  z leczeniem dzieci. Po 
przyjgciu do Makowa zatrudniona zostala w szpitalu na stanowisku asystenta oddziah 
dzieciqcego oraz w poradni dzieciqcej jako lekarz pediatra. W latach 60. Mak6w by4 bardzo 
zaniedbanym terenem Duio bylo dzieci krzywiczych i zwyczajnie biednych. Szpital i 
pnychodnia miegcily siq w poniemieckich blokach przy ul Mickiewicza. Panujqce w nich 
warunki byly bardzo trudne. W miedcie bylo tylko szelCciu lekarzy, a ich zadaniem bylo nie 
tylko leczenie, ale takrCe pomoc spoleczna. Tote2 doktor Grornadzka pracowala po kilkanagcie 
godzin na do&. W latach 1979 - 1997 pracowala na oddziale noworodk6w pehiqc obo+ 
ordynatora. Jeszcze po przejgciu na emeryturq rniala dyiury w poradni dzieciqcej oraz w 

c niepublicznym zaldadzie opieki zdrowotnej, gdzie zatrudniona byla do 2003 r. P6iniej ze 
wzglqdow zdrowotnych wycofala siq z @cia zawodowego. 

Przez kilka lat Zenobii Gromadzka peInila fhkcjq radnej Powiatowej Rady 
Narodowej. Jako radnej udalo jej siq wprowadzik do szpitala dyhuy oddzialowe, co znacznie 
usprawnilo pracq szpitala i lekarzy. Poprawilo to r6wniek skuteczno4C leczenia. 

Doktor Gromadzka oddawala siq swojej pracy z wielkim zamilowaniem i 
zaangaiowaniem, nie szcqdzqc czasu ani sily. W c@g 37 lat dzidalnogci medycznej 
wyleczyla 3 pokolenia makowian, kt6rzy do tej pory wspominajq ja z wdziqczno8ciq. Cieph i 
serdeczna, byla zawsze gotowa do pomocy. Kiedy wyrnagala tego sytuacja jeidzila do 
chorych dzieci w nocy. Nigdy nikomu nie odmbwih medycznego wsparcia. W pracy 
odznaczala siq systematycznokiq i ogrornnq kompetencjq oraz du2q skutecznogciq w 
udzielaniu porad, co dla lekarza jest wiellcim sukcesem. Dlatego tek rnakowianie odnosili siq 
do niej z duiym zaufaniem. Wielu z nich, kt6rz-y byli jej pacjentami jako dzieci, potem 
przyprowadiAo do dr Gromadzkiej swoje dzieci, a jeszcze p6iniej wnuki wierqc, ie jest 
najlepszym lekarzern 

Za swojq pracq zawodowq oraz spolecznq otrzymala nastqpujqce medale i 
odznaczenia: 



- Srebrny Krzyk Zaslugi, 1980 
- Odznaka ,,Zasluiony dla wojew6dztwa ostrol~ckiego", 198 1 
- Odznaka ,,Za wzorowqpracq w sWbie zdrowia" 
- Medal 10-lecia Polski Ludowej, 1984 

Chocia! dr Grornadzka nie jest makowiankq z urodzenia, to wrosia na stale w histori9 
tego miasta i w pelni zashkyla na szacunek mieszkatic6w swoja cichq i pelnq poSwiecenia 
pracq. Dlatego tez stawiam wniosek o przyznanie jej odznaki ,,Za zaslugi dla miasta Makowa 
Mazowieckiego". 



Popieram stanowisko dotyczace nadania odznaki ,, Za zaslugi dla rniasta Makowa 
Mazowieckiego" dla 
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RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

zdnia 29 maja 2008 roku 

w sprawie nadania Odznaki ,, Za zastugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 

Na podstawie 8 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 uchwaly Nr XXVl14812005 Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 23 czenvca 2005 r. w sprawie 

ustanowienia Odznaki ,, Za zashgi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" oraz zasad i 

c trybu jej nadawania uchwala siq, co nastqpuje: 

Nadaje siq Pani Janinie Marcie Wloczkowskiej Odznakq ,,Za zashgi dla Miasta 

Makowa Mazowieckiego". 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewo niczqc ad Miejskiej 4 I r ~ ~ ~ P e p i o w s k i  



WNIOSEK 0 NADANIE ODZNAKI 

,,Za zastugi dla miasta Makowa Mazowieckiego" 

1. Imiq i nazwisko osoby zgloszonej do wyr6knienia 

Janina Marta Wtoczkowska 

2. Data i miejsce urodzenia 

15 kwietnia 1929 r., Makow Maz. 

3. Miejsce zamieszkania 

06-200 Mak6w Maz., ul. Kilinskiego 15 

4. Obywatelstwo: 

C Polskie 

5. Szczeg6lowe uzasadnienie wniosku ze wskazaniem wybitnych zaslug na rzecz miasta 
Makowa Mazowieckiego: 

Pani Janina Wloczkowska jest jednq z najbardziej znanych mieszkanek Makowa. Od 
wielu lat prowadzi szeroka dzialalnoiC z w i m  z uparniqtnianiem historii miasta i jego 
mieszkahc6w. 

Z wyksztalcenia jest ekonornistka, od roku 1955 pracowala w PSS ,,Spotem" na 
stanowisku gl6wnej ksiqgowej. P6iniej zatrudniona byh w Wojew6dzkiej Sp6Wzielni 
Spokywc6w w Ostrolqce, gdzie byla kierownikiem biura ksiqgowoSci. W pracy zawsze 
odznaczala siq wiekq sumiennoiciq i zaangaiowaniem zyskujqc szacunek swoich 
przelokonych i wsp6lpracownik6w. Byla kompetentna, uczciwa i koleieriska, przysposobila 
do pracy wiele mlodych swstek .  Wieiokrotnie swojq fachowq wiedzq wspornagah r6ine 
organizacje, min. sportowe, pehiw spolecnie fkkcjq ksiqgowej. 

Po przejgciu na emeryturq oddah siq swojej wielkiej pasji, jakq jest utrwalanie historii 
swojego rniasta i jego mieszka15c6w. R6wniek w tej dziedzinie wykamje siq ogrornnym 
zaangaiowaniem i drobiazgowohiq. Dziqki czemu zgrornadzib wiele cennych rnaterial6w, 
dokument6w i zdjqd z kt6rych szeroko korzysta mlodziez szkolna, harcerze i inni rnieszkaricy. 
To niezwykle cenna i waha dla makowian dzialalnoid. Wiele lat temu p. Wloczkowska 
rozpoczqla spisywanie historii miasta, kt6rq doprowadzilo do roku 1998. Ogromnq zaletq jej 
pracy jest to, ie zapamiqtuje w niej zwyklych ludzi, o kt6rych htwo siq zapomina. Spisah 
r6wniek historie makowskich rod& Jahvhbkich, Wloczkowskich, Sztomberskich, 
TausiewicAw, Brajczewskich. Niekt6re z tych nazwisk jui w mieScie nie wystqpujg ale 
dziqki pracy p. Janiny parniqC o nich nie zagineta. 

Pani Woczkowska chqtnie dzieli siq swoimi wspornnieniami, uczestniczy w wielu 
szkolnych projektach edukacyjnych pohiqconych toAsamo4ci regionalnej. Dziqki jej pomocy 
i zaangaiowaniu powstaly liczne prace wykonywane przez ucni6w Zespolu Szk6l nr 2, 
m.in.: ,Niejsca, kt6re warto zobaczyd - Ludzie, ktdrych warto porn&. Szkolny przewodnik 
po Makowie Mazowieckim", ,,Szkolna ksiqga iyddw Makowa Mazowieckiego", ,,Miejsce 
(nie)Parniqci Narodowej. Historia starego cmentarza parafialnego" i wiele innych. Wiele z 
tych prac nagrodzonych zostalo w konkursach og6lnopolskich. Pani Wloczkowska wziqla tek 



udzial w projekcie zatytulowanym ,,Jedno miasto dwie kultury" uparniptniajqcym 
makowskich Zyd6w. 

Od wielu lat jest czlonkiem Towanystwa Milo6nik6w Zierni Makowskiej, 
uczestniczqc w pracach Zarzqdu TMZM. Jest aktywna shchaczkq Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz czlonkiem komitetu obchod6w 90-lecia istnienia Szko4y Podstawowej nr 1. 

Za swojq pracp odznaczona zostah nastppujqcymi odznaczeniami i medalami: 
- Brpowy Krzy2 Zaslugi, 1 97 1 
- Odznaka ,,ZasMony dla ,,Spolem'"', 1 98 1 
- Srebrny Krzy2 Zashgi, 1984 
- Medal za dhgoletnie powcie mahriskie 

Pani Janina Woczkowska to prawdziwa zaangakowana w qc ie  swojego miasta 
mieszkanka. Jest osobq znana i szanowanq, zgromadzone przez niq zbiory sq prawdziwq 
skarbnicq wiedzy o Wciu Makowa i jego mieszkaficbw. W pehi zashguje na odznake ,,Za 
zashgi dla miasta Makowa Mazowieckiego". 

C 44 Q43 L R  Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Popieram stanowisko dotyczqce nadania odznaki ,, Za zasl-ugi dla rniasta Makowa 
Mazowieckiego" dla 
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UCHWALA NR.. xxI. I /:! 3.5 / 2008 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 maja 2008 roku 

zmieniajqca uchwale w sprawie powolania sklad6w osobowych Komisji Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie 
gminnyml Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 1 z pbz. zm.1 8 15 ust. 1 i 2 oraz 6 18 
Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego stanowiqcego zalqcmik do Uchwaly Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2005 r. 1 opublikowanym w 
Dz. Urz. Wojewodztwa Mazowieckiego z 2005 r. Nr 287, poz. 10849 z poi. zm.1 
uchwala co nastqpuje: 

C 
W Uchwale Nr 11/05/2006 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 grudnia 
2006 r. w sprawie powolania skladbw osobowych Komisji Rady Miejskiej 4 1 pkt.1 
nadaje siq nastqpujqce brzmienie: 

7 - 8  1. 

Do skladbw osobowych stalych Komisji Rady Miejskiej jmwohtje siq radnych: 

1) do Komisji Budietu, Finansow i Romoju Spolecno - Gospodarczego: 

a) Baranski Rafal 
b) Szcmcinski Tadeusz 
c) Romanowski Stanislaw 
d) Tyjewski Dariusz 
e) Szwed Grazyna 

C f) Michalska Elzbieta 

Czlonek, 
Czlonek, 
Czlonek, 
Czlonek, 
Czl-onek, 
Czlonek." 

Wykonanie Uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

P ,zewodnicz \ @ Rady Miejskiej 



UZASADNIENIE 

W dniu 7 maja 2008 r. dwdch Radnych: Pan Jerzy Dqbrowski i Pan Jaroslaw 

Wilkowski zloiyli wnioski w sprawie rezygnacji z czlonkostwa w Komisji Budzetu, 

Finansdw i Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego Rady Miejskiej. Majqc powyzsze na 

uwadze, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

C 
gminnym Itj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 159 1 z pdin. zm.1 oraz 5 15 ust. 1 i 2 i 

5 18 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego konieczne jest podjqcie przez Radq 

uchwaly zmieniajqcej uchwalq Nr 11/05/2006 w sprawie powolania skladdw 

osobowych Komisji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 



3 Zdqanik Nr .-..---....-. 
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UCHWAEA NR..xx11/.156/2008 
RADY MIEJSKIEJ w MAKOWlE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie ustalenia najniiszego wynagrodzenia zasadnic7xgo i akceptacji 
warto4ci 1 punktu w zlotych dla pracownikbw Miejskiego OBrodka Pomocy 
Spoiecznej w Makowie Mazowieckim. 

Na podstawie 5 2 pkt 2 i 5 3 ust. 3 i 4 Rozporzqhenia Rady Ministrow z 
dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowmkow 
samorz~dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek 
samorzqdu terytorialnego ( Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z poi. zm. ) uchwala sic co 
nastqpuje: 

Ustala siq najnizsze wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w 
kwocie 700 zl (slownie: siedemset zlotych 00/100). 

Akceptuje siq wart066 jednego punktu w wysokosci 5,50 zlotych 
(slownie: piqc zlotych 50/100) 

Wykonanie uchwdy powierza siq Burrnistrzowi Miasta. 

Uchwida wchodzi w zycie z dniem podjecia z mocq obowiwjqcq od dnia 
1 stycznia 2008 r. 

Ireneus Peplowski Jtr 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 22 kwietnia 2008 r. 

( Dz. U. Nr 73 poz. 430 ) zmieniajqcym rozporzqdzenie w sprawie zasad 

wynagradzania pracownik6w samorzqdowych zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych jednostek samorzqdu terytorialnego Rada Miejska zobowiqzana jest 

do podjecia uchwa4y w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia zasadniczego i 

akceptacji wartoici 1 punktu w zlotych dla poszczeg6lnych kategorii pracownik6w 

Miejskiego OSrodka Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim. 

Wobec powykszego przedkladam: 

-tabelc miesiecznych kwot wynagrodzenia zasadniczego; 

- wykaz aktualnych wynagrodzen pracownik6w Miejskiego OSrodka Pomocy 

Spotecznej w Makowie Mazowieckim w przeliczeniu na proponowane wynagrodzenie 

w skali punktowej. 
/ 



Tabela miesiecznych kwot wynagrodzenia zasadniczego 

Najniisze wynagrodzenie zasadnicze - 700 zl; wartoit punktu - 5,SOzl 

Kategoria zaszeregowania 
I 
I1 
I11 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XI1 
XI11 
XIV 
XV 
XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 

Liczba pun kt6w 
Najnizsze wynagr- 20 

21-35 
36-50 
5 1-65 
66-80 
81-95 

96-1 10 
11 1-125 
126- 140 
141-160 
161-180 
181-200 
20 1-220 
22 1-240 
24 1-260 
26 1-280 
281-300 
301-320 
32 1-340 
341-365 
366-390 

Wartoit wynagrodzenia 
700,OO-8 10,OO 
8 15,50-892,50 
898,OO-975,OO 

980,50-1057,50 
1063 ,OO- 1 140,OO 
1 145,50-1222,50 
1228,OO- 1305,OO 
13 10,50- 1387,SO 
1 393 ,OO- 1470,OO 
1475,50-1580,OO 
1585,50-1690,OO 
1695,50-1800,OO 
1805,SO-1910,OO 
191 5,50-2020,OO 
2025,50-2 130,OO 
2 135,50-2240,OO 
2245,50-2350,OO 
2355,50-2460,OO 
2465,50-2570,OO 
2575,50-2707,50 
27 13,OO-2845,OO 



Wykaz wynagrodzeri pracownik6w Miejskiego OBrodka Pomocy Spolecznej 
w Makowie Mazowieckim 

zgodnie z tj 3 ust.5 /wysokoSC miesiecznych kwot wynagrodzenia zasadniczego moze 
by6 

wyzsza lub nizsza od ustalonych nie wiecej ni i  10 %/ 

. 

. 

. 
, 

, 

, 
. 
, 

, 

. 
I. 
.. 
! 
i. 
I. 
i. 

. 

. 
I. 
1. 

I. 

Stanowisko 

Specjal.pracy 
socjalnej 
Starszy prac. 
socjalny 
Specjal.pracy 
socjalnej 
Specjal.pracy 
socjalnej 
Prac.socjalny 
d*cjal.pracy 
z rodzinq 
Specjal.pracy 
socjalnej 
Specjal.pracy 
z rodzinq-112 
Starszy prac. 
socjalny 
Opiekun * 
Specjal.pracy 
z rodzinq-112 
Pielegniarka 
Starszy refer. 
Starszy refer. 
Mtodszy 
opiekun 
P.rb.gospod.* 
k p e k t o r  * 
G1.Ksiegowa 
Kierownik 

Kat. 
Zasz. 

XIV 

XI11 

XIV 

XIV 

XI 
XI11 

XIV 

XI11 

XI11 
VII 

XI11 
XI11 
VI 
VI 

V 
V 

XI1 

Kat. 
Zasz. 

XI111201 

XI11181 

XVl245 

XI111217 

XI1161 
XI111201 

XI111201 

XI111201 

XI111202 
VIIl96 

XI11208 
XI11183 
VIl91 

VII/lOO 

Vl68 
Vl66 

XI11200 
- 
- 

Zasad. 

1779,OO 

1684,OO 

2043,OO 

1892,OO 

1585,50 
1805,50 

1779,OO 

900,OO 

1806,OO 
1043,OO 

920,OO 
1705,OO 
1200,OO 
1250,OO 

1073,OO 
941,OO 
1902,OO 
2088,OO 
2309,OO 

Wynagrodzenia 

Zasad. 

1805,50 

1695,50 

2047,50 

1893,50 

1585,50 
1805,50 

1805,50 

902,75 

1811,OO 
1228,OO 

922,OO 
1706,50 
1200,50 
1250,OO 

1074,OO 
957,OO 
1926,OO 
2088,OO 
2309,OO 

Wynagrodzenia 

Dod. 
Funk. 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

220,O 
500,O 

Dod. 
Funk. 

- 

- 
- 

- 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

220,O 
500,O 

DoD. 
Sluib. 

250,OO 

250,OO 

- 

- 

250,OO 
- 

250,OO 

- 

250,OO 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

aktualne 

Doc 
Slu: 

250, 

250, 

- 
- 

250, 
- 

250, 

- 

250, 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 

% 

20 

20 

20 

20 

7 
- 

20 

20 

20 
9 

8 
15 
- 
- 

5 
20 
11 
20 
18 

wg punkt6w 

Wysluga 
Kwota 

355,80 

336,80 

408,60 

378,40 

110,99 
- 

355,80 

180,OO 

361,20 
93,87 

73,60 
255,75 

- 
- 

53,65 
188,20 
95,lO 
417,60 
415,62 

% 

20 

20 

20 

20 

7 
- 

20 

20 

20 
9 

8 
15 
- 
- 

5 
20 
11 
20 
18 

Wysluga 
Kwot 

a 
361,OO 

339,lO 

409,50 

378,70 

110,99 - 

361,OO 

180,55 

363920 
110,52 

73,76 
255,97 

- 
- 

53,702 
191,40 
211,86 
417,60 
415,62 



UCHWAEA NR XXII/137/2008 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie okreilenia zasad nabycia udzialhw w sp6ke. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o sarnorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co nastqpuje: 

1. Zezwala siq na odplatne nabycie przez Miasto Makdw Mazowiecki od: 
1) Sp6ldzielni Zaopatrzenia i Zbytu ,,Samopomoc Chlopska" w Makowie Mazowieckim 

328 - (slownie: trzysta dwadzieScia osiem) udzialbw, 
2) Gminnej Sp6ldzielni ,,Samopomoc Chlopska" w Baranowie - 328 (slownie: trzysta 

C, dwadzieScia osiem) udzialbw, 
3) Gminnej Sp6ldzielni ,,Samopomoc Chlopska" w Jednorokcu - 328 (slownie: trzysta 

dwadzieScia osiem) udziatbw, 
4) Pana Eugeniusza Jackiewicza, zam. w Makowie Mazowieckim - 4 (slownie: cztery) 

udzialy, 
5) Pani Teresy Sobierajskiej, zam. w Krasiicu, Gm. Ploniawy Bramura - 2 (slownie: 

dwa) udzialy, 
6 )  Pani Ludwiki Trzaski, zam. w Makowie Mazowieckim - 2 (slownie: dwa) udzialy 

w sp6lce ,,INWEST- BUD" Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp6lka 
z ograniczonq odpowiedzialnoSciq wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod 
nurnerem KRS 0000100314, o wartoici nominalnej 100 (slownie: sto) zlotych kaidy, 
do lqcznej wartoSci 99.200 zl (slownie: dziewiqkdziesiqt dziewiqk tysiqcy dwieScie 
zlotych), w ramach kwoty zaplanowanej w uchwale budketowej. 

2. Zaplata cen sprzedaky udzial6w nastagi do dnia 30 wrzeinia 2008 roku. 

Zobowiqania z urnowy sprzed&y udzial6w w spblce, o kt6rych mowa w 5 1, zostanq 
pokryte z dochod6w Miasta Mak6w Mazowiecki z tytuiu podatku od nieruchomoici. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta. 

§ 49 

Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia. 



UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie okreiilenia zasad nabycia udzial6w w sp6lce. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co nastqpuje: 

1. Zemala siq na odplatne nabycie przez Miasto Makbw Mazowiecki od: 
1) Sp6ldzielni Zaopatrzenia i Zbytu ,,Samopomoc Chlopska" w Makowie Mazowieckim 

328 - (slownie: trzysta dwadziegcia osiem) udzialbw, 
2) Gminnej Sp6ldzielni ,,Samopomoc Chlopska" w Baranowie - 328 (slownie: trzysta 

dwadziegcia osiem) udzialbw, 
3) Gminnej Sp6ldzielni ,,Sarnopomoc Chlopska" w Jednoroicu - 328 (slownie: trzysta 

dwadziegcia osiem) udzialbw, 
4) Pana Eugeniusza Jackiewicza, zam. w Makowie Mazowieckim - 4 (slownie: cztery) 

udzialy, 
5) Pani Teresy Sobierajskiej, zam. w Krasincu, Gm. Pioniawy Bramura - 2 (slownie: 

dwa) udzialy, 
6) Pani Ludwiki Trzaski, zarn. w Makowie Mazowieckim - 2 (slownie: dwa) udzialy 

w sp6lce ,,INWEST- BUD" Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp6lka 
z ograniczonq odpowiedzialnoSciq wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego pod 
nurnerem KRS 00001 003 14, o wartoSci nominalnej 100 (slownie: sto) zlotych kaidy, 
do iqcznej wartoSci 99,200 (slownie: dziewiqkdziesiqt dziewiqb tysiqcy dwieScie) zlotych, 
w ramach kwoty zaplanowanej w uchwale budzetowej. 

2. Zaplata cen sprzedaiy udzial6w nastqpi do dnia 3 1 lipca 2008 roku. 

Zobowiqania z umowy sprzedaiy udzial6w w spdlce, o kt6rych mowa w fj 1, zostanq 
pokryte z dochod6w Miasta Mak6w Mazowiecki z tytulu podatku od nieruchomoSci. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

P n e  k odnicz k y  ~ ( d ~  Miejskiej 



U Z A S A D N I E N I E  

W uchwale Nr XIX/11/2008 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie 

uchwalenia budhetu miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok z dnia 31 stycznia 2008 

roku wyasygnowano kwotq 70.000 zf na wykup udziaibw w spoke ,,INWEST-BUD" 

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Makowie Mazowieckim. 

Wykup udziaibw w space przez miasto (gibwny udzialowiec spblki) ma na celu 

uporzqlkowanie spraw wiaScicielskich i skupienie 100% udziaibw przez gibwnego 

udziaiowca, co pomoli na skuteczniejsze Zarzqdzanie Spblkq. 

Majqc na uwadze powyzsze przedkiadam Wysokiej Radzie niniejszy projekt uchwaiy. 



'I4 Zdqanik Nr .,,,--.-.... -.. 
do Protokolu Nr -& &.!!. .... 
1 dnh 2 2 P ~ z ~ &  

UCHWALA Nr XXIU138l2008 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 29 maja 2008 r. 

w sprawie dokonania zmian w budtecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 5 1, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o sarnorzqdzie gminnym Itekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6in. zm.1 
art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czenvca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 z pbin. zm.1 uchwala siq, co nastqpuje: 

1. Dokonuje siq n i a n  w budzecie Miasta na 2008 r. dotyczqcych zmniejszenia dochodow 
C o kwotq 11 1.400 zt zgodnie z zatqcznikiem Nr 1, oraz zwiqksza siq wydatki o kwotq 

224.762 zl zgodnie z zalqcznikiem Nr 2, w tym zwiqkszenia dochodow i wydatkow 
zadanzleconych z zakresu administracji rzqdowej o kwotq 6.338 zl zgodnie 
z zalqcnikarni Nr l a  i 2a. 

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

- dochodbw - 20.468.445 zt 
- wydatkbw - 24.962.207 zt 

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

- dochodbw - 3.616.370 zl 
- wydatkbw - 3.616.370 zt 

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

z tego: 
- kredyty 
- Brodki z nadwyzki z lat ubieglych 

3. Rozchody budketu stanowiq kwotq 
z tego: 
- splata kredytu 
- splata poQczki 

Sfinansowanie deficytu budzetowego przedstawia zalqcznik Nr 3. 

Dokonuje siq zrnian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2008, kt6re po zmianach wynoszq 
6.687.537 zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4a oraz w prognozie na lata 2008,-2010 i lata 
nastqpne zgodnie z zatqcznikiem Nr 4. / 



Wykonanie uchwaly powiema siq Bunnistrzowi Miasta. 

1. Uchwala wchodzi w Qcie z dniem podjqcia i obowip je  w roku budietowym 2008. 
2. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzqdowym Wojewbdztwa Mazowieckiego. 

P wodni qcy Rady Miejskiej 4 f i l  



Zafqcznik Nr 1 

do Uchwaly Nr XXI1/138/2008 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 maja 2008 r. 

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

mgr Irene 

Dz. 

1. 

010 

600 

700 

5 

3. 

20 10 

6260 

0970 

Rozdz. 

2. 

01095 

60016 

70005 

RAZEM 

Tre4d 

4. 

ROLNICTWO I EOWIECTWO 

Pozostala dzialalnoid 
Dotacje celowe przekazane z budietu palistwa na 
realizacje zadali bie@cych z zakresu administracji 
rzqdowej oraz innych zadali zleconych gminom ustawami 

TRANSPORT I E~CZNOSC 

Drogi publiczne gminne 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie koszt6w realizacji inwestycji i 
zakup6w inwestycyjnych jednostek sektora finans6w 
publicznych 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Gospodarka gruntami i nieruchomoSciami 
W p m  z r6znych dochod6w 

56 262 167 662 

Zwiekszenia 

5. 

6 338 

6 338 
6 338 

49 924 

49 924 
49 924 

Zmniejszenia 

6. 

167 662 

167 662 
167 662 



Zalqcznik Nr l a  

do Uchwaly Nr XX11/138/2008 

Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 

z dnia 29 maja 2008 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN 
PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2008 ROK 

DOCHODY 

Dz. 

1 .  
010 

Rozdz 

2. 

01095 

RAZEM 

8 
3. 

201 0 

6 338 

Treid 

4. 

ROLNICTWO I LOWIECTWO 

Pozostala dziatalno$d 
Dotacje celowe otrzymane z budzetu patistwa na 
realizacjq zadati bieacych z zakresu administracji 
rqdowej oraz innych zadati zleconych gminie ustawami 

Zwiekszenia 

5. 

6 338 

6 338 
6 338 

Zmniejszenia 

6. 



Zalqcznik Nr 2 

do Uchwaly Nr XX11/138/2008 

Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 

z dnia 2 9  maja 2008 r. 

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

Dz. Rozdz. 

2. 

01095 

ROLNICTWO I LOWIECTWO 

Pozostala dzialalnoiir 
Zakup material6w i wyposaienia 
R6zne oplaty i skladki 

TRANSPORT I L~CZNOSC 

Drogi publiczne gminne 
Zakup uslug pozostalych 
Wydatki inwestycyjne jednostek buddetowych 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Pozostala dzialalnoid 
Oplaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i 
pomieszczenia garakowe 

Plany zagospodarowania pnestnennego 
Zakup ushg pozostalych 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Unedy Miast 
Wydatki inwestycyjne jednostek buddetowych 

Promocja jednostek samonqdu terytorialnego 
Zakup uslug pozostalych 

Szkoly podstawowe 
Zakup uslug remontowych 

Pnedszkola 
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 

Zwiekszenia Zmniejszenia 



1. 

900 

926 

2. 

90015 

92601 

RAZEM 

3. 

4300 

6050 

4. 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
SRODOWISKA 

OSwietlenie ulic, plac6w i drcig 
Zakup uslug pozostalych 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Obiekty sportowe 
Wydatki inwestycyjne jednostek budketowych 

284 762 60 000 

5 .  

17 000 

17 000 
17 000 

4 000 

4 000 
4 000 

6 .  



Zal~cznik Nr 2a 

do Uchwaly Nr  XXI1/138/2008 

Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 

z dnia 28 maja 2008 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN 
PLANU FINANSOWEGO ZADAN ZLECONYCH 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2008 ROK 

WYDATKI 

I 

010 

RAZEM 

01095 

Zwiqkszenia Zmniejszenia I I 
2 

"€WJD1""~ RADY 

nzgr Irene z Pcplowski 

42 10 
4430 

3 

Pozostala dzialalnok6 
Zakup material6w i wypos&enia 
R6ine opiaty i skladki 

4 

ROLNICTWO I LOWIECTWO 



Zalqcznik Nr 3 
do Uchwaly Nr XXII/138/2008 
Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 
z dnia 29 maja 2008 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z FINANSOWANIEM 
DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYZKI BUDZETOWEJ 
ORAZ Z PRYWATYZACJA MAJATKU JEDNOSTEK SAMORZADU 

TERYTORIALNEGO NA 2008 ROK 

L.p. 

1. 
2. 
3. 

I. 

1. 
2. 
3. 

4. 

11. 

1. 
2. 

In. 

Tre4C 

Planowane dochody 
Planowane wydatki 
Deficyt 

Planowane przychody 

Pokyczki (+) 
Kredyty (+) 
Wolne Srodki z niewykorzystanych 
poiyczek i kredyt6w z lat ubieglych (+) 
~ r o d k i  z nadwyzki z lat ubieglych 

Planowane rozchody 

Splata kredytu (-) 
Splata poiyczki (-) 

Udzielone poiyczki (-) 

Klasyfikacja przychod6w 
i rozchod6w 

$952 
$ 952 

- 

$ 992 
$ 992 

Kwota 

20 468 445 
24 962 207 
-4 493 762 

4 689 583 

4 133 337 

556 246 

195 821 

38 056 
157 765 

- 



Limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 i lata nastepne 
wzbtydl 

I 

LP- 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I I I Planowane wydatki I Jednostka 

dpadami (2007-2010) 

I I I I I 1 I I I 1  I I 
' WybraC odpowiednie ornaczenie zr6dia finansowania: 
A. Dotacje i Brodki z budietu pahstwa (np. od wojewody, MEN. UWiS. FOGR ...) 
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych 1st oraz innych jednostek zaliaanych do sektora finans6w publicznych 
C. lnne irbdla 

1 2  

600 

600 

600 

600 

700 

700 

R o z k  

3 

60016 

60016 

60016 

70095 

Nama zadania 
inwestycyjnego 
okres real*acji 

(w latach) 

4 

Budowa u k  na 0s. Poludnii wraz z 
kanalizac& d e s a c q  (2007-2010) 

hzebudowa ub na 0s. Polna i 
Kr616w Polskid wraz z in f ra~buhtq  
towarzys.qcq (2008-20133 

Przebudowa ulic na 0s. Grzanka i 
POM wraz z i-kturq 
towarzysqcq (2WB2013) 

R o z E i M  starego budynlar i budowa 
krdynku socjalnego prry ul. 
Mickiewaa 27 (2UOE.2010) - etap I 

Qune 
kos* 

finansowe 

5 

7 447 686 

5566690 

14 014 376 

4 145 283 

4 145 283 

300 000 

organizacyjna 
realhujqca 

prOg"m lub 
koordynujqca 
wykonanie 
programu 

14 

Ucqd Miiski 

U q d  Miejski 

Ucqd Mmjski 

U r n  Miejski 

Ur2a.U Mqski 

rok 
budhtowy 

2008 
(8+9+10+11) 

6 

150000 

I 241 000 

928 000 

2 319 000 

2100000 

2100000 

z tego fr6dla finansowania 

2009 r. 

11 

450000 

1 241 000 

928000 

2619000 

2 045 283 

2 045 283 

3WWO 

dochody 
wtasnejst 

7 

150 000 

150000 

32456 

32456 

2010 r- 

12 

400000 

1 241 WO 

928000 

2 569 000 

kredyty 
i powczki 

8 

I 241 000 

928 000 

2169000 

1374 800 

1374800 

2011 r. I lata 
nast~pne 

13 

3 724 686 

2782690 

6 507 376 

Srodki 
pochodzqce 

z innych 
fr6deP 

9 

A. 692 744 

692 744 

Srod ki 
wyrnienione 
w a h  5 ust  1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

10 



Zalqcznik Nr 4a 
do Uchwaly Nr XXEl138D008 
Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckirn 

z dnia 29 maja 2008 r. 

Zadania inwestycyjne w 2008 r. 

Lp. 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Dziat 

2 

400 

400 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

600 

700 

700 

Rozdz. 

3 

40002 

60016 

60016 

60016 

60016 

60016 

60016 

60016 

60016 

70005 

70021 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

4 

Budowa zbiomika wody uzdatnionej 
wraz z osprqtem oraz modemizaqq 
pompowni (2008) 

Budowa ulic na 0s. Poludnie wraz z 
kanalizacjq deszczmq (2007-201 0) 

Przebudowa ulic na 0s. Polna i 
Krolow Polskich wraz z infrastruktuq 
t o ~ a r ~ y - q  (2008-201 3) 

Przebudowa ulic na 0s. Grzanka i 
POM wraz z infrastmktuq 
t o ~ a r ~ y - q  (2008-201 3) 

Przebudowa ul. Armii Krajowej 
(2008) 

Budowa ulicy Sienkiewicza (2008) 

Remont ulicy Kopemika (2008) 

Dokumentacja projektu organizacji 
ruchu (2008) 

Remont chodnikk Kojcielna, 
Jasminowa, Dunaj. Buzniuna 
(2008) 

Wykup grunt6.v (2008) 

Wydatki na zakup i objHe akqi, 
wniesienie wkladb do smek prawa 
handlowego oraz na uzumienie 
funduszy statutowych bank& 
panstwowych i innych instytucji 
finansowych (2008) 

Qczne 
kos* 

finansowe 

5 

400 000 

400 000 

1 000 000 

7 447 686 

5 566 690 

335 325 

355 000 

324 000 

50 000 

193 000 

15 271 701 

60 000 

70 000 

w *ct 

Jednostka 
organizacyjna 

realizujqca 
program lub 

koordynujqca 
wykonanie 
programu 

12 

Urqd Miejski 

Urqd Miejski 

Urqd Miejski 

Urqd Miejski 

Urqd Miejski 

Ur@ Miejski 

Urqd Miejski 

Urzqd Miejski 

U m d  Miejski 

Utiqd Miejski 

Utiqd Miejski 

rok 2008 
(7+8+9+10+11) 

6 

400 000 

400 000 

150 000 

1 241 000 

928 000 

335 325 

355 000 

324 000 

50 000 

193 000 

3576325 

60 000 

70 000 

dotacje 

11 

Planowane wydatki 

dochody 
wtasne jst 

7 

150 000 

100 000 

355 000 

324 000 

50 000 

193 000 

1172000 

60 000 

z tego irodla 

kredyty 
i poiyczki 

8 

200000 

200 000 

1 241 000 

928 000 

235 325 

2404325 

70 000 

finansowania 

srodki 
pochodzqce 

z innych 
irbdet* 

9 

B. 200 000 

200 000 

srodki 
wymienione 

w a h  5 ust 1 
pkt 2 i 3 u.f.p. 

10 



12. 

13. 

14. 

700 

700 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

' WybraC odpowiednie oznaczenie irodla finansowania: 
A. Dotacje i Srodki z budzetu panstwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS. FOGR. .. .) 
B. Srodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finandw publicznych 
C. lnne irodla 

70095 

750 

760 

20. 

21. 

22. 

23. 

- - 

Wykonanie sieci telefonicznej oraz 
rnontat cyfrowej centrali (2008) 

Modemizaqa instalacji elektrycmej 
w budynku UmMu Miejskiego (2008) 

- -  -- 

75023 

75023 

750 

750 

754 

754 

801 

801 

Rozbidrka starego budynku i budowa 
budynku socjalnego przy ul. 
Mickiewiaa 27 (2007-2010) - etap I 

Zakup ucqdzeri komputerowych i 
oprogramowania (2008) 

Dotacja celowa na pomoc finan- 
powiatowi rnakowskiemu - lnstalacja 
wyciqgu spalin w KPPSP 

75023 

7541 1 

900 

900 

921 

921 

926 

49 000 

70 000 

80104 

4 145 283 

4 275 283 

10 000 

129 000 

15 000 

15 000 

90095 

92109 

92601 

49 000 

70 000 

Mcdemizaqa P~edszkola 
Samocqdowego Nr 4 wraz z 
wyposaieniem placu zabaw (2008) 

Monitoring wizyjny Pmdszkola 
Sarnorzadowego Nr 2 

Rewitalizacja parku miejskiego 
frvnek) (2008-20091 

2 100 000 

2 230 000 

10 000 

129 000 

15 000 

15 000 

Zintegrowany System Gospodarki 
Odpadami (2007-201 0) 

Monitoring Miasta (2007-2010 

Mcdemizacja i rozbudowa 
Miejskiego Domu Kultury (2008- 
2010) 

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szk& Nr 1 (2008) 

49 000 

70 000 

130 000 

10 000 

140 000 

168 425 

32456 

92 456 

Ucqd Miejski 

Ucqd Miejski 

10 000 

129 000 

1 000 000 

200 000 

1 368 425 

3 000 000 

3 000 000 

43 000 

130 000 

10 000 

140 000 

84 212 

1 374 800 

1 444 800 

15 000 

15 000 

20 000 

20 000 

124 212 

30 000 

30 000 

43 000 

Ucqd Miejski 

Urqd Miejski 

80 000 

10 000 

90 000 

A. 692 744 

692 744 

20 000 

20 000 

40 000 

30 000 

30 000 

13 000 

Ucqd Miejski 

84 212 

84 212 

B. 50 000 

50 000 

Ucqd Miejski 

MZOSiPOW 

Ucqd Miejski 

B. 30 000 

Ucqd Miejski 

Ucqd Miejski 

Ucqd Miejski 

Ucqd Miejski 



UZASADNIENIE 

Dokonuje siq zmian w planie finansowym dochod6w i wydatk6w BudBetu Miasta na 
2008 rok w nastqpujqcych pozycjach: 

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzqdu Wojew6dzkiego w Warszawie 
Nr FIN.I./301/3011/010/42/2008 zwiqksza siq w dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo 
plan dotacji na zadania zlecone o kwotq 6.338 zl, z przeznaczeniem na m o t  czqSci 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napqdowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej przez producent6w rolnych. 

2. W dziale 600 Transport i 1qcznoSC zmniejsza siq dochody o kwotq 167 662 zl z tytulu 
nieotrzyrnania dofinansowania z Funduszu Ochrony Grunt6w Rolnych na zadanie 
,,Przebudowa ulicy Arrnii Krajowej". Inwestycja ta zostanie zrealizowana w caloSci 
z wlasnych Srodk6w. Zwiqksza siq wydatki na biekqce utrzymanie dr6g o kwotq 
28.000 zl, oraz zmniejsza siq wydatki inwestycyjne o kwotq 60.000 zl przeznaczonq 
pierwotnie na remont chodnika w ciqgu drogi krajowej. 

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwieksza siq dochody o kwotq 49.924 zi 
z tytulu zwrotu bonifikaty przez Sp6ldzielniq mieszkaniowq ,,JubilatkaV, oraz 
zwiqksza siq wydatki o kwotq 8.000 zl z przeznaczeniem na wynajem lokali 
mieszkalnych dla przesiedlanych mieszkaric6w bloku przy ul. Mickiewicza 27. 

4. Zwiqksza siq wydatki o kwotq 60.000 zl w dziale 710 DzialalnoSd uslugowa 
z przeznaczeniem na aktualizacjq planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 

5. W dziale 750 Administracja publiczna zwiqksza siq wydatki o kwotq 25.424 zl na 
organizacjq Dni Makowa oraz promocjq miasta, oraz kwotq 24.000 zl 
z przeznaczeniem na wykonanie sieci telefonicznej oraz monw cyfrowej centrali 
w urzqdzie miejskim. 

6. W dziale 801 OSwiata i wychowanie zwiqksza siq wydatki o kwotq 112.000 zl 
zprzeznaczeniem na remont i modernizacjq kuchni wraz z zapleczem w Zespole 
Szk61 Nr 1 w Makowie Mazowiecki oraz na wykonanie monitoringu wizyjnego 
w Przedszkolu Sarnorqdowym Nr 2. 

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska dokonuje siq 
zwiqkszenia wydatk6w o kwotq 17.000 zl na wykonanie oiwietlenia i podlqczenia 
zasilania nad zalewem. 

8. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiqksza siq wydatki inwestycyjne na budowq 
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk6l Nr 1 o kwotq 4.000 zl. 

W wyniku dokonanych zmian budket Miasta na 2008 rok zmniejszono po stronie 
dochod6w o kwotq 1 1 1.400 zl oraz zwiqkszono wydatki o kwotq 224.762 zl. 
Po aktualizacji planowany deficyt budketu Miasta stanowi kwote 4.493.762 zl. 



A 2 
Zdqanik Nr -.......... 

.... do Protokdu Nr 
~~&L!L"LU& z dnia . 

99 DNI MAKOWA 2008" - PYZA MAZOWIECKA 

PIATEK 6 CZERWCA 

1 0 3 ~  - Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
1 20° - OdSwietny I<orow6d ulicami miasta w wykonaniu uczni6w 

makowskich szk6l oraz otwarcie Dni Makowa - Rynek 
/ok. 500 osdb / 

1 z3O- 1 330 - program artystyczny w wykonaniu uczni6w makowskich szk61 
1 40° - spotkanie wladz miasta z uzdolnionsl, mlodziei% kt6ra godnie 

reprezentuje Mak6w Mazowiecki / sah konferengyna Uqedtt Miasta; 
qc~enie  d9Iom6w i ~tatuetek / 

SOBOTA 7 CZERWCA 

1 ooO - Og6lnopolski Turniej Pilki Noinej organizowany przez Parafialny 
Uczniowski IUub Sportowy ,,ALBERT" - stadion miejsh 

1 90° - wystcp zespolu ,,CLIVER9' 
21°0 - 30° - zabawa taneczna na stadionie - gra zesp61 ,,REMONT" 

NIEDZIELA 8 CZERWCA 

- zawody wcdkarskie 
- program rozrywkowy dla najmlodszych mieszkaric6w miasta 
- Iconcert Miejskiej Orkiestry Detej 
- blok artystyczny przygotowany przez Miejski Dom ICultury 
- konkurs wiedzy o bezpieczeristwie w ruchu drogowym WORD) 
- Pyza Mazowiecka - konkurs w jedzeniu pyz 
- wystep zespolu ,,KAMIENNE OGRODY" 
- I<oncert zespolu ,,GOLEC uORKIESTRA" 
- pokaz sztucznych ogni 

IMPREZY TOWARZYSZqCE 
Wesole miasteczko 
IGwiarenki i grille 



1 C 

ZWIUEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Hufiec Mak6w Maz. 

IAI. Riloniuszki 6 a 
Chor?giew PJazowiecka 

6 95: 7 d d .  

Informacja na temat pnebiegu wypoczynku letniego pt. , LATO - 2008". 

ZHP Hufiec Mak6w Maz. inforrnuje, ze w roku 2008 podobnie jak w 

latach poprzednich wspdlnie z OSP Mak6w Maz. organizujemy w miesiqcach 

letnich biwaki szkoleniowe, biwaki wypoczynkowe oraz ob6z szkoleniowo - 

W czerwcu 2008planujemy dwa biwaki dla uczestnik6w obozu 

wakacyjnego. W trakcie biwak6w kdziemy zapoznawaC uczestnik6w z 

obowiqujqcymi regularninami obozu oraz informacjami na temat 

bezpieczeiistwa i planu pracy obozu. 

L W dniach 07.07.2008r. - 20.07.2008r. w oSrodku ,, HARTEK", gm. 

Ostaszewo, pow., Nowe Miasto Lubawskie, woj. W&ko - Mazurskie, 

organizujemy obdz szkoleniowo - wypoczynkowy dla druiyn harcerskich i 

mlodziezowych. 

IloSC uczestnikdw 140 dzieci, w wieku od 7 lat do lat 16 ze szka 

podstawowych, gimnazjalnych i liceum z terenu Makowa Maz. oraz z powiatu 

Koszt calkowity na osobq wynosi 730 zl. Dla dzieci z Makowa Maz. istnieje 

mozliwoSC uzyskania dofinansowania czqSci koszt6w obozu. 

Uczestnikami bqdzie opiekowad siq kadra w iloSci 16 os6b, w tym obok kadry 

pedagogicznej pielqgniarka, ratownik, kierowca, instruktor K.O. 
f , Zakwaterowanie w dornkach kempingowych po 4 osoby z pelnym 

wyposaieniem ( tapczany, poSciel, kddry, szaflci, stoliki oraz lazienka z 

prysznicami). 

Na terenie obozu jest duia std6wka na 150 os6b, ze sklepikiem ze 

slodyczami, Swietlica wyposaiona w odpowiedni sprzqt Swietlicowy oraz stoly 

do tenisa. Obozowisko ogwietlone i ogrodzone, wyposaione w boiska do 

koszyMwki, siatkdwki i pilki nobej. Kqpielisko strzezone przez ratownika ze 

sprzqtem wodnym ( kajaki, l a ,  rowery wodne). 



Gospodan oSrodka dysponuje ponadto 20 rowerami turystycznyrni do 

organizacj i wycieczek i rajd6w. 

W trakcie obozu pracowab b ~ d q  nastqpujwe dru@ny: 

dnrzyna og6lnoharcerska 

druzynaartystyczna 

druiyna turystyczna 

druzynap0Z;arnicza 

druiyna ekologiczno - wqdkarska 

Dr&ynami bqdq siq opiekowae druiynowi posiadajqcy odpowiednie 

6 
przygotowanie zgodne z wymogami wladz oiwiatowych. K&dy druzynowy 

bqdzie mial do pomocy przybocznego, rnajqcego r6wniez odpowiednie 

szkolenia. 

W trakcie obozu planujemy: 

szkolenia z zakresu historii ZHP i OSP: 

szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy na lqdzie jak i na 

wodzie; 

ogniska, zabawy sportowe, turystyczne i terenowe; 

dyskoteki i zajwia Swietlicowe; 

konkursy piosenki, plastyczne, rysunkowe o ternatyce antynikotynowej, 

L antynarkotykowej, o przemocy w rodzinie itp.; 

nauka planowania pracy w zespole oraz organizacji bezpiecznego 

wypoczynku; 

zdobywanie umiejqtnoSci harcerskich i pohmiczych; 

wycieczki krajoznawcze - Nidzica, Grunwald i inne w miarq posiadanych 

Srodkbw . 
W chwili obecnej mamy dokonane zgloszenia obozu do odpowiednich wladz 

terenowych, administracyjnych i powiatowych. Na biezqco prowadzimy 

reknrtacjq uczestnik6w. 



Prowadzimy rdwniez akcje zbidrki hduszy od sponsordw, a takke 

planujemy akcje zarobkowe, np. loteriq fantowq, dyskoteki z odplatnoficig 

zbidrki szkoleniowe itp. 

W dalszej cz~Sci wakacji planujemy: 

- 2 biwaki ( jeden w lipcu, jeden w sierpniu) 

- 2 ogniska w gospodarstwach agroturystycznych w Makowicy. 

Ponadto w siedzibie Hufca Makdw Maz. odbywa6 siq bqdq w b d q  sobotq 

zbidrki dmtyn. 

Planujemy r6wnieZ udzial w 6wiqtach koicielnych i paiistwowych. 

c, Z harcerskim pozdrowieniem ! 

C Z U W A J !  



Mak6w Maz., 16.05.2008 r. 

Ludowe Stowarzyszenie 
Sport6w Silowych ,,START" 
06 - 200 Mak6w Mazowiecki 
ul. Przasnyska 2 1 

Pan Janusz Jankowski 
Burmistrz Miasta 
Ma k6w Mazowiecki 

Niniejszym inforrnujg, ze zawodnicy naszego klubu w czasie wakacji 

przebywak bgdq na trzech obozach sportowo - rekreacyjnych. Zgrupowania te 

odbgdq sig w Ciechanowie, w Mrzeiynie (kdo Koszalina) i Giiycku. W akcji 

letniej udzial weimie 18 os6b. 

~re/ ;er  ~ r & ~ e u s z  Peplowski 



Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim 
ul. KoScielna 25 A, 06-200 Mak6w Mazowiecki 

tel. 029 717 12 51, fax. 029 717 26 59 e-mail: mops.makowmaz@,onet.eu 

Mak6w Mazowiecki, 16.05.2008r. 

).-loC 1 1 ,  ~ 3 5 2 /  3 O 6 / d  
MOPS-0812/129/2008 ' 4 3 .  g L ' a g , .  

~ - 

..-:ad Miejski  w Makowie Maz. 
r~onluszki  6 ,  06-200 Vakdw Maz 

Wplyneto dn 16-05-2008 
Przyjeto przez 
Matgorzata C~kacz  

Rada Miejska 

w Makowie Mazowieckim 

C W odpowiedzi na pismo nr WOR.II.0717/0050/297/08 z dnia 

12.05.2008r. Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim 

inforrnuje, iz w dniach 03.07- 12.07.2008r. zorganizowany bqdzie 10 - dniowy 

wyjazd w g6ry (zalqcznik nr 1). 

W ~ w i e t l i c ~  Socjoterapeutycznej zorganizowany bgdzie turnus letni od 

16.07 do 3 1.07.2008r. (zalqcznik nr 2). 

Ponadto zorganizowany bgdzie turnus rehabilitacyjny w Mszanie Dolnej 

dla dzieci niepelnosprawnych z rodzicami od 16.06 do 30.06.2008r. (zalqcznik 



OFERTA 10- DNIOWEJ WYCIECZKI DZIECI ZE SWIETLICY 

SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PRZY MIEJSKIM OSRODKU POMOCY 

SPOLECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM WAKACJE 2008 

ZAKOPANE - BUSTRYK 

Cena - 430 PLN od osoby 

W programie: 

d= Wycieczka na Slowacjq - pobyt na basenach geotermicznych; 

4 Wycieczka nad Morskie Oko - wycieczka piesza 1 autokarowa; 

& Zwiedzanie Jaskini Lodowej - wycieczka piesza 1 autokarowa; 

-& Gubal6wka - wycieczka piesza; 

4 Dolina Piqciu Staw6w; 

4 Zakopane - Kalat6wki - wycieczka piesza do Schroniska PTTK; 

4 Jaszczurbwka - Kaplica Matki Bozej Tatrzanskiej; 

4 Muzeum Tatrzanskie; 

-& Szalas pasterski - Bac6wka - jak powstaja, oscypki; 

4 Zwiedzanie zabytk6w regionalnych; 

4 Ogniska z pieczeniem kielbasek, zabawy, dyskoteki; 

16 Aquapark; 

4 Plaza na Szymoszkowej; 

-d= Zaplanowane zajqcia profilaktyczne. 



ZAKWATEROWANIE 

Obiekt prywatny w miejscowoici Bustryk - 9 km od Zakopanego. Dwa 

budynki murowane w stylu g6rskich chat, w bardzo dobrym stanie technicznym. 

Pokoje 2,3,5 osobowe, lazienki na korytarzach, oddzielne toalety. 

W budynku jest stolbwka, kuchnia oraz pomieszczenia socjalne. 

Z Bustryka mozna organizowak wycieczki piesze, jest to idealna baza 

wypadowa latwa do pokonywania przez dzieci. Opr6cz podziwiania piekna Tatr 

dzieci bqda, korzystaly z wyciqg6w linowych, kolejek gorskich. Pobyt w 

C Bustryku to aktywny wypoczynek, kt6ry z pewnoiciq pozostanie na dlugo w ich 

pamicci. 

ZAPEWNIAMY: 

-4 Transport autokarowy - autokar pozostaje przez 10 dni do 

dyspozycj i uczestni k6w; 

4 Wyzywienie - 4 pelne posilki plus suchy prowiant na wycieczki; 

d= Wykwalifikowana kadra (2 pedagog6w); 

4 Pielqgniarka; 

4 Ubezpieczenie 3.000 PLN; 

4 Bilety wstqpu do zwiedzanych obiektbw; 

4 Korzystanie z kolejek i wyciqg6w g6rskich; 

Wiek uczestnik6w : 6 - 14 lat 

IloSk os6b: 20. 

Calkowity koszt wycieczki : 8.600 zl. 
Opracowala: 



Program socjoterapeutyezny dla dzieci wyjekdiajqcych 
w gbry do miejscowoSei BustryWk Zakopanego w dniach 

03.07- 12.07.2008r. 

1. Temat: Budowanie zaufania- rozladowanie napiqcia. 
Cel: Poprawa spolecznego i emocjonalnego fbnkcjonowania dzieci, 
zrnniejszenie napiqcia, integracja grupy, rozwcij zaufania, rozwcij 
stosunk6w interpersonalnych. 

2. Temat: Rozpoznaj emy i nazywamy uczucia. 
Cel: Zdobywanie umiejqtnoici rozpoznawania i nazywania uczuC, rozw6j 

C 
grupy, rozw6j osobisty, uiwiadornienie dzieciom, co to sq uczucia. 

3. Temat: Jestem wainy- niepowtarzalny. 
Cel: Rozwcij stosunk6w interpersonalnych, wzmocnienie poczucia 
wlasnej wartogci, rozwijanie Swiadomoici, wzrost akceptacji i szacunku 
dla samego siebie. 

4. Temat: Moi najbliisi i alkohol. 
CeI: Uiwiadomienie dzieciom, jakie osoby sa, irn bliskie, na kogo mogq 
liczyt, twomenie klimatu bezpieczeristwa i zaufania, rozpoznanie 
problem6w dzieci zwiqzanych z naduiywaniem alkoholu przez ich 
rodzic6w. 

5. Temat: Co wiem o uiywkach- dlaczego ludzie pijq? 
Cel: Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat alkoholu i innych 
uiywek, zebranie sqd6w dzieci o alkoholu, dostarczenie podstawowej 
wiedzy na temat mechanizmu uzaleznienia. 

6. Temat: Konstruktywne forrny radzenia sobie z napiqciem i negatywnymi 
uczuciami dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. 
Cel: Odreagowanie negatywnych napiqC, wzmocnienie, wspieranie, nauka 
sposob6w radzenia sobie z napiqciem, zdobywanie umiejqtnoici 
pozytywnego myslenia o sobie- nie obarczanie sip winqza uzaleznienie 
rodzic6w. 

7. Temat: Dzieci z rodzin dotkniqtych alkoholizmem. 
Cel: Prezentacja sytuacji problem6w rodzin alkoholika z perspektywy 
dziecka, p~szukiwanie sposob6w pomagania dzieciom alkoholikow- 
wsparcie. 



8. Temat: 2y6 zdrowo. 
Cel: Ugwiadomienie wartogci zdrowego zycia i troszczenia sic o siebie, 
opracowanie modelu zdrowego stylu zycia, rozw6j grupy. 

9. Temat: Powiem ,,NIE" obcemu. 
Cel: Wytworzenie w umySle pojqcia ,,OBCEGOn, uiwiadomienie, ze 
osoba obca moie by6 na poz6r mila, wyczulenie dziecka na typowe 
techniki zachowania obcego, wyposazenie dziecka w SwiadomoBC, ze 
zawsze w sytuacjach zagrozenia prze obcego moze i powinno szuka6 
pomocy. 



Plan zajed zorganizowanych podczas turnusu letniego, kt6ry odbedzie siq 

od 16.07 do 31.07.2008r. w godz. lom - 15" przy 

Miejskim OSrod ku Pomocy Spoiecznej w Ma kowie Mazowieckim 

1. Gry i zabawy na placu przy Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej. 

2. Bezpieczne wakacje - spotkanie z Panem Dzielnicowym. 

3. Wycieczki rowerowe. 

C 4. Ognisko w pobliskim lesie z pieczeniem kielbasek. 

5. Jednodniowy pobyt w gospodarstwie agroturystycznym p. Kluczek w Perzanowie. 

6. Dyskoteki. 

7. Zabawy z modelinq i plastelinq. 

8. Zabawa z masq solna, 

9. Nasze miasto - praca wsp6lna. 

10. Zawody sportowe na Stadionie Miejskim. 

1 1. Zakoliczenie turnusu. 

Calkowity koszt turnusu wynosi 2.000 zl. 

Opracowala: 



na turnus wakacyjny w Swietlicy Socjoterapeutycznej przy 
Miejskim Oirodllru Pomocy Spolecznej 

1.  Poznajemy sie- zajecia wprowadzajqco- diagnostyczne 
Cel: wzajernne poznanie siq uczestnikbw, 

rozwijanie umiejqtnoSci wspblpracy w grupie, 
rozpoznanie potrzeb i oczekiwa6 dzieci. 

2. ~udowanie zaufania w grupie 
C Cel : integracj a grupy, rozw6j wzaj ernnego zaufania 

' 3. RadoS6 bez alkoholu 
Cel: edukacja w zakresie przekonafi dotyczqcych picia alkoholu, 

dostarczenie podstawowej wiedzy na temat mechanizmu 
uzaleznienia, zebranie sqd6w dzieci na temat alkoholu 

4. Koetruktywne formy radzenia sobie z rozladowaniem napiecia i 
negatywnymi uczuciami 
Cel: odreagowanie stresu, wzmocnienie, zdobywanie umiej~tnoici 

pozytywnego mySlenia o sobie 

5. Zdrowy sty1 zycia 
Cel: edukacja w zakresie szltbd zwiqzanych z piciem alkoholu przez 

C mlodych ludzi, om6wienie czynnik6w ryzyka, opracowanie modelu 
zdrowego stylu zycia 

6. Sztuka odmawiania 
Cel: uswiadomienie, ze kazdy Sam ponosi odpowiedzialnoSC za swoje 

wybory i decyzje, uiwiadomienie, ze sq ludzie z pozoru mili, a 
stanowiq duke zagrozenie (dealerzy narkotykhw), wyczulenie dzieci 
na techniki zachowaii ,,obcych" os6b, wyposazenie dzieci w 
SwiadomoSC, ze zawsze w sytuacjach zagrozenia przez ,,obcegoV 
mogq i powinni szuka6 pomocy. 



Miejski OSrodek Pomocy Spolecznej w Makowie Mazowieckim organizuje 

turnus rehabilitacyjny dla dziesieciorga dzieci niepelnosprawnych wraz z rodzicami 

(opiekunami) z terenu miasta Makowa Mazowieckiego. Osoby te skupione sq w grupie 

samopomocowej dzialajqcej przy Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej od czerwca 

2004 r. 

Planowany wyjazd jest w okresie od 16.06 do 30.06. 2008 r. do Mszany Dolnej 

- polozonej w Beskidach Zachodnich, na terenie Beskidu Wyspowego oraz Gorc6w. 

Celem wyjazdu jest poprawienie stanu zdrowia dzieci z roznymi dysfunkcjami 

(schorzenia narzqdu ruchu, schorzenia neurologiczne, zaburzenia sluchu, zaburzenia 

mowy i inne). 

Kazde z tych dzieci wymaga indywidualnej opieki, kt6rej organizator nie jest w stanie 

zapewniC. Daje to r6wniez mozliwoSC wypoczynku dla rodzica I opiekuna, kt6rzy na 

stale sq obciqzeni sprawowaniem opieki nad swoim chorym dzieckiem. 

OSrodek zapewnia 2 badania lekarskie na rozpoczecie i zakonczenie turnusu, 2 zabiegi 

rehabilitacyjne dziennie i gimnastyka. 

Ponadto w ramach programu bqdq zorganizowane zajecia indywidualne i grupowe, 

m.in.: 

zajecia rekreacyjno - sportowe: gry, zabawy 

zajqcia turystyczno - krajoznawcze: 

- wycieczki krajoznawcze do Gorczanskiego Parku Narodowego 

- Sciezki zdrowia 

- przejazdy bryczkq 

- jazda konna 

- Cwiczenia w basenie latem 

ognisko, grill 

wycieczka calodniowa do wyboru : do Zakopanego, Ludimierza, Szczyrzyca, 

Starego Sqcza lub w inne wybrane przez kuracjuszy miejsca 

terapia zajeciowa 

wieczorki integracyjne 



Dwutygodniowy koszt pobytu dla dziesiqciorga dzieci wraz z rodzicami/opiekunami 

wynosi 18.600 zl + koszty przejazdu 3.000 zl, razem 21.600 zl. 

Mamy zapewnienie, ze PEFRON dofinansuje do wyjazdu kwotq 13.050 zl, 

wplaty rodzic6w 1.000 zl, U r z ~ d  Miejski - 7.550 zl. 

Sytuacja socjalno - bytowa w tych rodzinach jest trudna. Poza dhgotrwalq i 

ciczkq chorobq dziecka wystqpuje druga dysfunkcja - alkoholizm. 

Opracowala: 



I 

MIEJ3BI DGM KULTURY 
Oh-200 Malcciw Mnz- 

: I / .  Mo~liuszl<i 2, tel. 71 7 17  7 2  
r J lP  7 5 7 - 0 0 - 0 3 - ~ 0 3  

R ~ A  ,@PIEJSKA Mak6w Mazowiecki 16.05.2008r. 

Pan Ireneusz Peplowski 
Przewodniczqcy Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim 

Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego 2008r. 

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim przedklada infonnacjp o 

przygotowaniu do r6znych form wypoczynku dzieci i mlodzie3 oraz doroslych 

mieszkafic6w od 20 czenvca do 30 sierpnia 2008r. 

W zwi&u z tym, ze Mak6w Mazowiecki zostal w roku 2008 Stolicq Kulturalnq 

Mazowsza oferta kulturowych jest bogatsza o imprezy organizowane w ramach 

tego projektu. 

Ponizej przedstawiam propozycje dzialafi, ktorych MDK jest organizatorem lub 

Srodki finansowe 
MDK 

Koszty 
organizacyjne 

200,oo zl 

Koszty 
organ izacyjne 

100,OO zl 
Koszty 

organ izacyjne 
(zaproszenia, 

telefony, 
poczystunek ) 

500,OO zl 

Organizatorzy 

Starostwo 
Powiatowe, 

Urzqd Miejski, 
MDK 

MDK 

Mazowieckie 
Centrum Kultury i 

Sztuki, 
Urad Miejski, 

MDK 

Miejsce 
imprezy 

Sala 
widowiskowa 

MDK 

Litwa, Lotwa, 
Estonia, 

Petersburg 

Rynek 

Data 
im 

2 czenvca 

27 czerwca 
- 7 lipca 

28 czenvca 

Lp. 

1 

2 

3 

Nazwa imprezy 

Poczqtek lata na 
sm ycz kach 
(koncert) 

Wycieczka 
zagran iczna 

Karawana Europa 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

Miqdzynarodowy 
Festiwal 

Zespol6w 
Folklorystycznych 

,,Kupalnocka 
2008" 

,,Upi6r w operze" 
(musical) 

Miqdzynarodowy 
Festiwal Ognia 

,,ZbliieniaV 

Og6lnopolski 
Plener Malarski 
,,Z Makowem w 

tle" 

Koncert Orkiestr 
Dqtych 

,,Na Makowskim 
rynku - projekt 

dzialan 
edukacyjnych 
zwiqzanych z 
regionem dla 

dzieci i mlodzieiy 
Makowa 

Mazowieckiego" 

Koszty 
honorari6w dla 2 

zespol6w i kolacja 
dla 40 os6b 
4.500,OO zl 
Reklama 
100,oo zl 

Koszty 
organizacyjne 

50,OO zl 

Koszty 
organizacyjne i 

Ochrony 
7.000,OO zl 

Koszty 
organizacyjne 

500,OO zl 

Koszty 
organizacyjne 

100,oo zl 

~rodki  w kwocie 
50.000,OO zl 

pozyskaliimy z 
dzialania 9.5 PO 

KL EFS. W 
zwiqzku z tym 

MDK nie ponosi 
iadnych koszt6w. 

2 lipca 

17 lipca 

25 lipca - 
1 sierpnia 

11 -25 
sierpnia 

sierpnia 

1 czerwca 
2008r. - 
28 lutego 

2009r. 

Rynek 

Wyjazd 
autokarem do 
Warszawy do 
teatru Roma 

Pokazy, 
warsztaty, 

koncerty bqdq 
odbywaly siq 

w MDK, 
Rynku, Parku 
Sapera i nad 

Zalewem 

MDK, Rynek, 
Miasto i 
okolice 

Rynek 

MDK 
Rynek 
SP nr 2 

Urzqd Miejski, 
MDK 

MDK 

Starostwo 
Powiatowe, 

Urqd Miejski, 
MDK 

Starostwo 
Powiatowe, 

Urqd Miejski, 
MDK 

Starostwo 
Powiatowe, 

Urzqd Miejski, 
MDK 

MDK, 
SP nr 2, 
TMZM 



Ui; 'IWSKI KLUB SPORTOWY 
D W O J K A "  

Szk- '7 Podstawowa Nr 2 
IE JSKA 

ul sn. Puhsk~ego 15 w Mako azowieckim Mak6w Maz. 16.05.2008r. 
06-21)0 I w film., rel. (0 -29 )  '7-15-82 bur 1 1  3 o j - r /  3~2/96 

Urzad M~ejski w Makowie Maz 
Moniusskl 6, 06-200 Makdw Maz 

Upiyneto dn 16-05-2008 
Przyjeto przez 
Malgorzata Cikacz 

PRZEWODNICZqCY RADY MIEJSKIEJ 

mgr Ireneusz Peplowski 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2008r. dotyczqcego przygotowafi do 
f 

L. sezonu letniego 2008 - wypoczynek dzieci i mlodzieiy inforrnujemy, ze na 

przelomie lipca i sierpnia planowany jest ob6z sportowy w miejscowoSci 

Wilkasy k/ Giiycka. W obozie udzial w e m q  chlopcy z druiyn pilki noinej 

prowadzqcych przez pana Zbigniewa Olbrysia, pana Miroslawa Piqtek i pana 

Krzysztofa Kymony. Razem grupa bqdzie liczyla 50 os6b + opiekunowie. Koszt 

uczestnictwa do 700 zl od osoby za 14 dni. Gl6wnym organizatorem obozu jest 

Powiatowy Grodzko - Ziemski Szkolny Zwiqzek Sportowy w Ostrolqce. 



F u n d a c j a  
19 0 UWECH DZIECKA 
06-200 Makow Ma~owiecki, ul. Mck~e\mcza 37, 
Tel., fax (029) 71-72-562 
Konto krajowe: BANK PEKAO SA O/Makow Mazowiecki 
Nr rachunku 45 12405325 1 1 11000050526 127 

757-100-18-87; REGON 550394941 
es e-mail: fUndacjadziecko@o2.pl 

L.dz. F-21/08 L ? 4s. 7 ~ 9 . 3 ~ .  Makow Mazowiecki, dnia 15.05 20081- 

Urzad f l ie jsk i  w Nakowie flaz. 
floniuszki 6 ,  06-200 flak6w flaz 

~ r z i j e t o  przez 
flaigorzata C~kacz  

Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim 

C W odpowiedzi na pisino WOR.II.0717/0050/297/08 z dnia 

1 2.05.2008r. Fuindacja ,,0 USMIECH DZIECKA" w Makowie Mazowieckim 

informuje, ze planuje organizacjq kolonii integracyjno-terapeutycznycl~ w 

miesiqcu lipcu 2008 roku dla: 

50 polskich dzieci z Bialorusi 

30 dneci z powiatu makowskiego 

Koszt wypoczynku jest przewidywany na okolo 1 000,OO zl. od osoby. 

z powaianiem, 4 



w Makn azowieckim Makdw Mazowiecki d n i a  16.05.06. 

MIUSI(I I(LUB SPORTOWY 
, , M A K O W I A N K A "  

06-200 Makow M a z o \ ~ ~ ~ e c k l  
III :>l,~,rlo~-,a 1 I .  te l ,  029 - 7 1  71 01% 

- 5',0374760 - 

R A D A  ? I I I E J S K ~  

w Makowh Mazowieckim 

' n 
Miegski Klub Sgortowy ,,Makowiamka w Makowie Mazowfeckin 

informuge, f e  -w o k r e s i e  wakaedi l e t n i c k  planowane J e s t  
zorganizowanie : 

Turrlie ju p ixk i  platowed nad zalewem 
Turnieju  p ikk i  koszykowej na boisku asfal towya 
Turniegu p i l k i  no2neJ d z i k i c h  druZyn 
Trzy drutyny fiaszego Klubu rocza ik  96 , 93 , 93 wydadq na obbz 
szkoleniowy, Pozos ta le  dwie bqdq aiaEy zorgamizowane zadqcia  
dseiadzeniowe na mieJscu, 
Przewidywary kosz t  wypoczynku w Makowie t o  dwa t y s i q c e  zl;otycP. 

Ze sportowym pozdrowienf em. 



Mak6w Maz. 20.05.2008 

06-200 ~ a k b w  Maz. 
ul. Sportowa 9, tel. 71 7 10 42 

REGON 550745091 

S2.P 

Ireneusz Peplo wski 

Przewodniczqcy Rady Miejskiej 

w Makowie Mazo wieckim 

Odpowiadajqc na pismo z dnia 12.05.2008r. SYg. 

WOR.II.071710050/297/08 informujq, iz Uczniowski Klub Sportowy ,, MAK" w 

sezonie letnim 2008 przewiduje dofinansowanie do obozu letniego dla 10 

zawodniczek Klubu w Iqcznej kwocie 2 000~1. Oboz odbqdzie siq na przelomie 

miesiqca lipca i sierpnia. 

Z powazaniem 



Parafialny Uczniewski Klub Sportowy 
, ,ALBERTu 

06-200 Mak6w Maz. ul. Koleiowa 11 
NIP 757-13-59-1 17, REGON 55071 1689 

Bank BPH SA O/Tvlakbw Maz. 
50 1060007600004014 10039525 

Mak6w Maz. 22.05.2008 r. 

IEJSKA 
azowieckim 

9 I( o 95- z / 3 4 3 / ~ f  

2 6  1 3 5 -  ?37'J'd 

Rada Miasta 
Mak6w Mazowiecki 

Parafia Sw. Brata Alberta i PUKS ALBERT planuje zorganizowaC 
nastqpujqcy wypoczynek dzieci i mlodzieiy: 

1. Parafiada Dzieci i Mlodzieiy w Warszawie 
2. Splyw Kajakowy Orzycem 
3. Rajd Rowerowy "Poznajmy Mazowsze" 
4. Jednodniowy Rajd Rowerowy do Magnuszewa Duzego 

W zalqczeniu przesylamy informacjq merytoryczna, i finansowq 
organizowanych form wypoczynku. 

Z powazaniem 

Parafiainy Uczniowski 



Porofiolny Uczniewski Klub Sportowy 
, ,ALBERTw 

06-200 Mokdw Moz. ul. Kolsiowa 1 1  
NIP 757-13-59-1 17, riTGC)N 55071 1689 
Bank BPH SA C;!h!.rkfiw Maz. 

so 1060 ~ 0 7 6  i:c;r;a 4 5  !;, :,-;G:; p F 7 c  

IpieczqC wnioskodawcyl 

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY K O S Z T ~ W  ZADANIA ZLECONEGO 

N a m a  zadania: RAJD ,,POZNAJMY MAZOWSZE" 

CZESC RZECZOWA I DANE 

1. Liczba uczestnik6w og6lem: 
a) liczba zawodnikow 

20 
18 

b) liczba o d b  obshgujqcych zadanie 

2. Terrnin realizacji zadania zleconego 
3. Miejsce realizacji zadania zleconego 

CZESC FINANSOWA 

b) leki, odiywki 

2 

18-22.08.2008 R. 
PUKS ,,ALBERT" MAKOW MAZ. 
PRUSZKOW- MAKOW MAZ. 

Kosztv w PLN 

Koszty bezpoirednie og6lern lsuma 1-71: 

1. Zuiycie materiabw og6lern 

a) sprzqt sportowy niezbqdny do realizacji zadania 

c) dyplomy, medale, puchary 

4.300,OO 
770,OO 

720,OO 

I I 

2. Uslugi obce ogblern I 1.300.00 I 
a) transport 

b) wynajem obiektbw, urzqdzeli i sprzqtu 

c) uslugi wydawnicze 

3. Koszty obslugi ogblern I 300,OO 
I 

a) obsluga sqdziowska liloSC os6b 4.. . ..I I 
b) obshga techniczna IiloSC os6b.. . . . .2 ..I I 300,OO 

c) obshga medyczna IiloSC os6b.. .3 . .  ... I I 
d) obshga instruktorska liloSC os6b.. . ..... 1 

4. Podrbie stuibowe 

5. Wyiywienie 
6. Zakwaterowanie 

. . 
-- 

Suma kosztow Ibezpoirednie 2 + oiredniel 

900,OO 
730,OO 

7. Inne koszty bezpoirednie 
IokreSliC jakie - do akceptacji 

Koszty poirednie: 

Osoby upowainione zgodnie z zapisami Statutu Ipiecz~C i podpis 

300,OO 



parafialny uczniawski KIub Spor'OW 
ALBERT" 

06-20d' M a k b  Maz. "1. Yoleiow0 1 
................................ 151-13.s9-117, REGON 55n711609 

Bank B p ~  C. plb?"k$* Vaz 
PieczqC wnioskodawcy ,, !D6n 007f:: !,: l!,.l.; .( . : i . :  ::.. -,r.  

WNIOSEK 

1. Imiq i nazwisko (lub nazwa ) wnioskodawcy: PUKS ALBERT 

2. Organizator projektu: 
a) Imiq-nazwisko lub nazwa: ...................................................... 

...................................................................... PUKS ALBERT 
b) Osoba odpowiedzialna za realizacjq projektu (nazwisko, imiq, adres, 

telefon) ... 
......... Ks. Zbigniew Sajewski, ul. Kolejowa, 06-200 Mak6w Maz. 

3. Nazwa projektu: .................... Udzial w XX Parafiadzie Dzieci i Mlodzieiy 

C 4. Zamierzone cele projektu: rywalizacja sportowa 
polqczenie rywalizacji sportowej z przeiyciami 

duchowymi i kulturalnymi 
integracja dzieci i mlodzieiy z r6inych kraj6w 

5. Informacje na temat projektu* : 
a) 11066 uczestnik6w: 

........................ 24 ................................................................... 
b) 11066 personelu: .................. 2 .......................................................... 

6. Termin wykonania: ....................... 29.06 - 06.07.2008 r. .................... 

7. Miejsce wykonania: ....................... Warszawa ............................................... 

8. Koszty projektu: 
a) Przejazdy : .............................. 1.000,OO.. ........................................................ 
b) Wyzywienie: i zakwaterowanie 

.8580,00 .................................... ................................................ 
c) Wynagrodzenie personelu: .......................................................................... 
d) Materialy szkoleniowo-formacyjne: ..................................................... 
e) Inne (jakie?) koszty: ........................ 
e) stroje .................... 2.000,OO.. ....... 
g) Calkowity koszt projektu: ........................ 11.580,OO.. .......... 

J u i  po raz 20 odbedzie sie Miedzynarodowa Parafiada dzieci i mlodzieiy. W 
imprezie sportowej startowat bedzie ok. 3,5 tys. dzieci i mtodzieiy z Polski oraz 
innych kraj6w Europy. Na Parafiadzie opr6cz rywalizacji sportowej realizowany 
jest program artystyczno - kulturalny. Sportowcy majq r6wniei moiliwoi6 
uczestniczenia w programie modlitewno-liturgicznym. 

Mak6w Maz. 22.05.2008 r. 
............................................... 
MiejscowoiC - data 

Parafialny Ucmiowski 
K I U ~  Sportowy "ALBERT 



Parafialny Uczniswski Klub Sportowy 
, ,ALBERTw 

06-200 Mok6w Moz. ul. Koleiowa 11  
NIP 757-13-59-1 17, REGON 55071 1689 
Bank BPH $A QIY~~QNM~L. 

50 i'd6b'b'ditYoE6d~!b:4 !a03 55.25 

1. Imie i nazwisko (lub nazwa ) wnioskodawcy: ....... Parafia Sw. Brata Alberta w 
Makowie Maz .................... 

2. Organizator projektu: 
a) Imig-nazwisko lub nazwa: Parafia Sw. Brata Alberta w Makowie Maz. 
............................................................................................................................ 

b) Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu (nazwisko, imip, adres, telefon) ... 
......... Ks. Zbigniew Sajewski, ul. Kolejowa, 06-200 Mak6w Maz. 

3. Nazwa projektu: Jednodniowy Rajd Rowerowy do Magnuszewa Duiego 

C 
4. Zamierzone cele projektu: integracja 

wypoczynek 

5. Informacje na temat projektu*: 
a) 11066 uczestnikow: 

........................ 100 ................................................................... 
b) 11066 personelu: .................. 7 ........................................................ 

.................... 6. Termin wykonania: ....................... 25.08.2008 r. 

7. Miejsce wykonania: .Mak6w Maz. Magnuszew Duiy - Mak6w Maz. 

tw 8. Koszty projektu: 

a) Przej azdy : ............................. 500,OO.. ............................................... 
b) Wyzywienie: ............................ 800,OO .................................................. 
c) Obshga medyczna ...................... 400,OO ..................................................... 
d) Wynagrodzenie personelu: ............................................................ 
e) Materialy szkoleniowo-formacyjne: .......... ------- ........................................... 
Inne (jakie?) koszty: 

Bilety wstepu ................................... 
f )  Calkowity koszt projektu: .......................... 1700,OO.. ............ 

Uzasadnienie wniosku o dotacjg: ......... Kolejny ju i  raz organizujemy 
jednodniowy wyjazd na rowerach dla dzieci i mlodzieiy. Wyjazd bedzie okazjq do 
integracji. 
Mak6w Maz. 22.05.2008 r. 
............................................... 
Miej scow066 - data 

Parafialny Uczniowski 
Hub Sportowy "ALBERT" 

u. - 
q d u  fi. Bigniew Sajewski 



Parafialny Uczniewski Klub Sportowy ................. ,, ALL'BFRT" 
06-200 Makbw Maz. ul. Koleiowa 1 1 
NIP 757-13-59-1 17, REGON 55071 1689 
Bank BPH SA OIMakow Maz. 

50106000760GOO4014 10039525 

1. Imiq i nazwisko (lub nazwa ) wnioskodawcy: .... PUKS ALBERT ................... 

2. Organizator projektu: 
a) Imiq-nazwisko lub nazwa: : .... PUKS ALBERT ................. 
............................................................................................................................ 

b) Osoba odpowiedzialna za realizacjq projektu (nazwisko, imiq, adres, telefon) ... 
......... Ks. Zbigniew Sajewski, ul. Kolejowa, 06-200 Mak6w Maz. 

3. Nazwa projektu: Splyw kajakowy 

4. Zamierzone cele projektu: sport 
integracja 
wypoczynek 

5. Informacje na temat projektu*: 
a) IloSC uczestnikbw : 

....................... .26.. ................................................................. 
b) 11066 personelu: ................. .4... ..................................................... 

.................... ....................... 6. Termin wykonania: 23.-28..06. 2008 r. 

7. Miejsce wykonania: Chomele - Pultusk 

8. Koszty projektu: 
a) Przejazdy : ............................ .800,00.. ............................................... 
b) Wyzywienie: ............................ 1.500,OO ........................................... 
c )  Zakwaterowanie: ........................................................................ 
d) Obsluga instruktorska.. ....... .1.200,00.. ................ 
e) Wynagrodzenie personelu: ............................................................ 
f) Materialy szkoleniowo-formacyjne: .......... ------- .......................... 
gl Inne (jakie?) koszty : ........................ .300,00.. ............ 
Calkowity koszt projektu: .......................... 3.800,OO .............. 

Uzasadnienie wniosku o dotacjq: ..Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 
Albert kaidego roku organizuje ob6z sportowy dla dzieci i mlodzieiy. W tym roku 
obozem sportowym bedzie splyw kajakowy dla mlodzieiy. W czasie splywu chcemy 
polqczye sport z wypoczynkiem. Bedzie r6wniei czas na codziennq modlitwe i Msze 
Sw. Splyw bedzie r6wniei okazjq do integracji i odpowiedzialnoSci za grupe. 

Mak6w Maz. 22.05.2008 r. Pardalny Uczniowski 
............................................... 
MiejscowoSC - data 
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dotyczqca zakresu prac remontowych wykonanych i planowanych do 
wykonania w okresie wakacji 2008 r. w plac6wkach oiwiatowych, dla kt6rych 

organem prowadzqcym jest Miasto Mak6w Maz. 

Informacje o ostatecznej wysokoici naliczonej subwencji oiwiatowej Miasto 
otrzymalo w pierwszym kwartale 2008 roku, juz po zatwierdzeniu plan6w 
finansowych jednostek, kwota ta wynosi 4 963 634,OO zi. uwzglednia ona 
podwyzki dla nauczycieli z wyr6wnaniem od 01 stycznia 2008 r. 

W okresie wakacji w roku 2008 wydatki na remonty zostanq ograniczone do 
minimum, ze wzgledu na niewystarczajqce Srodki w planach budzetowych 
poszczeg6lnych plac6wek. 

C W budzetach poszczeg6lnych plac6wek na rok 2008 zaplanowano irodki 
finansowe na remonty w nastepujqcych wysokoSciach: 

5 4270 - zakup usiug remontowych - 62 000,OO zi. (po zwiqkszeniach) 

Wiekszoik tych irodk6w zostala wydatkowana w miesiqcach kwiecien-maj 
2008 r. na remont podlogi w sali gimnastycznej. 

Ponadto zlozono wniosek do MEN o dofinansowanie w wysokoici 
50 000,OO zi. remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym. Szacunkowy koszt 
caloici rob6t opiewa na kwotq 102 000,OO zi. 

Jednoczeinie w dniu 29 stycznia 2008 r. zlozono wniosek o pomoc 
finansowq z Budzetu Wojew6dztwa Mazowieckiego w ramach projektu 
Samorz~dowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponent D 
,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej9'- nazwa zadania 
budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkg Nr 1 w Makowie Maz. 
Szacunkowy koszt tego zadania to ok. 250 000,OO zl. z czego Wojew6dztwo moze 
dofinansowak do 70 % wartoici inwestycji pozostale 30% to wklad wlasny JST. 

Miasto w ramach wlw projektu - komponent D pozyskalo irodki w wys. 
30 000,OO zi., wobec powyzszego zachodzi potrzeba zmniejszenia zakresu rob6t 
zostanie on okreilony w p6iniejszym terminie. 

Ponadto zlozono wniosek Wojewody Mazowieckiego za poirednictwem 
Kuratorium Oiwiaty w Warszawie o dofinansowanie rozszerzenia monitoringu 
wizyjnego w Zespole Szk6l Nr 1 na kwote 10 000,OO zi. 



Zakres prac remontowych: 

czqiciowa wymiana lawek szkolnych i krzesel z dostosowaniem do 
wzrostu ucznibw, 
wyrbwnanie terenu i zabudowanie skrypty, 
wykonanie chodnika z kostki brukowej, 
remont kuchni, 
wymiana drzwi w czqici sal lekcyjnych, 
odbywaja, siq og6lne przygotowania do uroczystoSci z okazji 90-lecia 
szkoly, 
w m-cu maju zamontowano tablice marrnurowe i odrestaurowano 
popiersie patrona szkoly, 
remont biblioteki, 
wykonanie czqiciowych prac malarskich w obiekcie, 

W miesiqcu maju 2008 r. zostal ziozony wniosek do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o dofinansowanie w wys. 62 000,OO zl. wyposazenia 4 sal lekcyjnych z 
przeznaczeniem na utworzenie dw6ch pracowni multimedialnych do nauki 
jqzyk6w obcych oraz kompletne wyposaienie dw6ch sal lekcyjnych, tj. zakup 
lawek, krzeselek, tablic oraz zakup mebli dla nauczyciela itp. 

Ponadto zlozono wniosek do Wojewody Mazowieckiego za poirednictwem 
Kuratorium Oiwiaty w Warszawie o dofinansowanie rozszerzenia monitoringu 
wizyjnego w Zespole Szk6l Nr 2 na kwote 10 000,OO zl. 

5 4270 - zakup uslug remontowych - 10 000,OO zl. 

C Zakres prac remontowych 
o czqiciowe wykonanie rob6t malarskich, 
o remont podl6g w salach lekcyjnych nr 3 1,16,34, 
o malowanie sal nr 3 1,16,34, 
a remont podlogi w pomieszczeniach piwnicznych, 
a obudowa zlew6w w kuchni, 
a zamontowanie balustrad na klatce schodowej na I1 piqtrze; 



PRZEDSZKOLA 

W miesiqcu maju br. wykonano montaz lampy oiwietlajqcej teren pomiqdzy 
Przedszkolem Samorzqdowym Nr 1 i Nr 4. 

Przedszkole Samorzadowe Nr 1 

W roku 2007 w Przedszkolu Samorzqdowym Nr 1 byl wykonany bardzo 
szeroki zakres prac remontowych przy wsp6lfinansowaniu - Urzqdu 
Marszalkowskiego, wobec powyzszego obiekt jest w stanie bardzo dobrym nie 
wymaga wykonania wiqkszego zakresu prac remontowych. 

5 4270 - zakup ushg remontowych - 5 000,OO zl. 
C 

Zakres prac remontowych 
o wykonanie czeiciowych prac malarskich, 
o ulozenie chodnika z kostki brukowej przed obiektem; 

Przedszkole Samorzadowe Nr 2 

5 4270 - zakup ushg remontowych 5 000,OO zl. 

Planowany zakres prac remontowych koniecznych do przeprowadzenia w okresie 
wakacj i: 

o czqiciowe polozenie glazury w kuchni wraz z pracami malarskimi, 

C o wykonanie prac malarskich na klatce schodowej, 
o remont schod6w przed budynkiem przedszkola - polozenie plytek, 
o malowanie ogrodzenia wok61 obiektu, 
o wymiana desek na placu zabaw; 

Przedszkole Samorzadowe Nr 4 

5 4270 - zakup ushg remontowych - 8 000,OO zl. 

Najwiqkszy zakres prac remontowych przewidywany jest w Przedszkolu 
Samorzqdowym Nr 4, w zwiqzku z tym w dniu 11 stycznia 2008 r. MZOSz i POW 
dzialajqc w imieniu Miasta Mak6w Mazowiecki zloiyl wniosek o dofinansowanie 
w wys. 100 000,OO zl. do Urzqdu Marszalkowskiego w ramach projektu 
Samorzqdowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponent B 
,,Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Plac6wek Oiwiatowych". 



Przewidywany koszt caloici remontu stanowi kwotq ok. 200 000,OO zi. W ramach 
tego projektu pozyskano dofinansowanie w wysokoici 50 000,OO zt. Natomiast 
Miasto na ten cel zabezpieczylo irodki w wysokoSci 80 000,OO zl. 

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach modernizacji: 

o wymiana instalacj i - centralnego ogrzewania, 
- wymiana poziom6w (lezak6w CO) w kanalach, 
- wymiana pion6w CO na Scianach, 
- wymiana galqzek do grzejnikbw, 

rozbi6rka starej i wykonanie nowej kuchni kaflowej, 
o wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i 

zaplecza kuchennego, 
a czqiciowa wymiana stolarki drzwiowej, 
o umpelnienie tynkow zwyklych wewnqtrznych kat. I11 zaprawy 

cementowo-wapiennej na icianach, 
o ulozenie glamry i terakoty w pomieszczeniach kuchni i zaplecza 

kuchennego wraz z robotami malarskimi, 
o ulozenie tynku z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej do 

wysokoici lamperii w szatni i korytarm; 

Ze wzglqd6w oszcz~dnoiciowych, oraz w celu zwi~kszenia zakresu rob6t we 
wszystkich plac6wkach roboty bqdq wykonywane gl6wnie sposobem 
gospodarczym. 

Dy\k Stani.s!ci : iqt ecki 

Mak6w Maz. 19.05.2008 r. 




