
ProtokM z XX sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 28 m a  2008r. 
w budynku Starostwa Powiatowego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodnicqcego Rady Mejskiej 
nubego Ireneusza Peplowskiego. 

Uczestnicy obrad XX sesji Rady Mejskiej wg. zalwzonych list obecnoki, kt6re s t a n o ~  
dwzniki nr 1 i 2 do protokh. 

Obrady XX sesji Rady Miejskiej w Makowie MElzowieckim o godz. 12.00 otworzyl 
Przewodnic~y Rady Miqslciej radny Ireneusz Peplowski. Pcq~tal radnych, Burmistna Miasta i 
jego Zastqpq, Wicestarose Powbtu, zaproszonych gohci, pczedstawicieli prasy, mieszkahcbw 
Miasta. 

Ustawowy skhd Rady 15 radnych, wszyscy obecni. 
Przewodnicqcy RIM stwierdd quorum, podejmowane uchwaly i decyzje majq moc p r a m .  

a Obrady XX sesji trwaly w czasie od godz 12.00 do godz 16.30. 

Ad. pkt. 1 

Przewodnicqcy Komisji Polityki Regionahej Waldemar Zabielski- wnioski Komisji: 
1. Zdj@ z perm obrad pkt. 18 PrzyJqcie informacji z realizacji inwestycji- budowa 

budynku socjalnego. 
2. Zdj@ z pom@ku obrad pkt. 17 Przyjgcie informacji na ternat Lokabgo Progamu 

Rewitalizacji. 

Burmistrz Miasta Jmusz Jankowski zaproponod zdjpzie z porqch  obrad pkt. 5 Podjqcie 
uchwaly w qrawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mmwieckim. 
Jako pkt. 5 zaproponowal wprowadaenie pkt. Podjgcie uchwaly w sprawie uchylenia uchwaty w 
sprawie zwolnienia od podatku od nienrchomoSci dla pnedsiqbiorstw tworzqcych nowe miejsca 
p y  na terenie Miasta Makowa MazowiecIriego. 

m Nastepnie Przewodnic~y RM Ireneusz Peplowski, powy.isze propozycje poddal pod glosowanie: 

Zdjgcie z pon;ECdku obrad pkt. 5 Podjwie uchwrdy w spmwie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu 
Kultury w Mabwie Mazowieckim, glosowanie: 
Za - 15 @os6w, przeciw - 0 gtos6w, wslmymd siq - 0 gIos6w. 
Wniosek zostai przyjgty. 

Jako pkt. 5 zaproponowal wprowadzenie pkt. Podjwie uchwaly w sprawie uchylenia uchwdy w 
sprawie zwolnienia od podatku od niemhomobi dla przedsiqbiorstw tworqcych nowe miejsca 
pracy na terenie Miasta klakowa Mazowieckiego, # o s o d e :  
Za - 15 glosbw, p m i w  - 0 glosbw, wstrzyrnal s i ~  - 0 ghsc)w. 
Wniosek mstal przyjqty. 

Zdjgcie z pom@h obrad pkt. 17 Przyjgcie informacji na temat LokaInego Progamu Rewitalizacji, 
glosowanie: 
Za - 15 glosdw, przeciw - 0 glosbw, wstrzymd siq - 0 glosdw. 
Wniosek zostd pnyjqty. 



Zdj~cie z pomqcku obrad pkt. 18 Przyjecie informacji z realkcji inwestycji- budowa budynku 
socjdnego, gbsowanie: 
Za - 15 glodw, przeciw - 0 glosow, wstrzymal siq - 0 giosbw. 
Wniosek zostal przyjgty . 

Porzqdek obrad po mianach: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie pmwomocn&ci obrad. 

1. Pmxhtawienie ponqdku obrad i przeglosowanie ewentudnych zmian . 
2. PrzyJq5eprdokhzXIXsesji Rady. 
3. Informacja Burmistma z dzidalnoki mi& sesjami Rady, 
4. Zapytamoi interpelacjeRadnych. 
5. Podjqcie uchwdy w sprawie uchylenia uchwly w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomoSci dla pnedsigbiorstw tworqcych nowe miejsca pracy na terenie Miasta 
Makowa Mazowieckiego. 

6. Podjqcie uchwafy w sprawie przekazania irodkow fimmowych dla Policji. 
7. Podjqcie mhwaly w sprawie dokonania zmian w bwhcie Miasta na 2008 rok. 
8. Podjqcie uchwdy pnieniajzpxj u c h d q  w spmwie uchwzilenia Miejslciego Progrzunu 

ProfiUtyki i Rozwkgywania Problem6w Alkoholowych o m  Przeciwdzkhiu Narkomanii 
w Makowie Mazowieckim mi rok 2008. 

9. P o d j ~ i e  uch* w sprawie nadmia nazwy ulicy w miehcie Makowie Mazowieckim. 
10. Podjsie uchwaly w sprawie rozwiqzania prawa uitytkowania wieczystego na nieruchomo~ci 

pdo3ronej w rJlakowie hAazowieckim stanowiqcej  no^ Masta Makowa 
Mazowieckiego. 

1 1. P o d j ~ i e  whwaiy w sprawie wyraiknia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 
nieruchomdci stmowiwej mienie komunalne. 

12. P o d j ~ i e  uchwaly w sprawie wymknia zgody nit wydzie&twienie gruntu na okres 3 lat. 
23. PodJpcie uclmdy w sprawie wymienia zgody na odstqpenie od &&ma zwrotu bonifity 

udzielonej przy sprax&y lokalu mies-ego. 
14. Podj~cie uchwaly w sprawie wymkenia zgody na odstqpienie od kqdama zwrotu bon ih ty  

udzielonej przy sprzedazy nieruchomohci. 
15. Podjwie uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na Bunnistrza Miasta. 
16. Przyjqcie informacji z dzhMnoSci jednostek bWetowych Miasta zit 2007 rok. 
17. Pqgqcie informacji z realizacji wrpoczynku zimowego dzieci i mlodzieky . 
18. Odpowiedzi na zapytam i interpelacje Radnych. 
19. S p w y  r6kne i wolne wnioski. 
20. Zmkniqcie obrad XX sesji Rady Miejskiej. 

Przewodnicwy RM powyiszy porqdek obrd poddat pod glosowmie: 

Ad. pkt. 2 

Pmwodnicqcy RM poinformowal, ik pmtok6l z XIX sesji by1 do wgwu w biurze Rady, nie 
zgloszono iadnych uwag, przyjqcie jego poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glodw, przeciw- 0 glosbw, ws t r zyd  sic 0 glosbw. 
Protoka z XIX sesji RM zostal przyjqty bez uwag. 



Ad. pkt. 3 

Bwlnistsz Miasta Janusz Jankowski- Panie Przewodnicqy, Wysoka Rado, Szanowni Gokie. 

W dniach od 3 1 stycmia 2008 roku zajmowdem sic mi& innymi bi-cymi sprawami Miasta i 
Urqdu Miejskiego. 
- wydalem zarzqzenia, 
- wzi@em udzial w Forum Eduhcyjnym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe poiwiwone 
pnedrrtawieniu okrt edby jnych  s&bi ponadgimnazjalnych powiatu makowskiego, 
- w d e m  udziat w coroczmj odprawie - spotkaniu policjtmt.6~ i p r a c o h b w  cywilnych KP 

Policji w Makowie hAazowieckirn z Komendantem Wojeddzkitn Policji, 
- wzi&em udzid w spotkmiach wspbhot mieszkaniowych w trakcie ktbrych przedstawiano rocme 
plany dziajalndci wspblnot, - brdem udzid w zebraniu Stowwqszenia na rzecz rozbudowy Miejskiego Szpitala 
- w dniu 7 m m  wraz ze Starostq Powiatu Makowskiego odebratem od wladz miasta Sierpc klucze 
do Stolicy KulturaSnej Mazowsza 2008. 
W dniu 3 1 mama o godz, 16'' w h a .  Zespohr Szk64 Nr 2 w Makowie Mszowieckim m e  siq 
uroczyst& inauguracyjna Projektu M a k h  MazowiecEd Stoliq Kulturalnq Mazowsza 2008, 
- analizodem materialy sprawozdania fbmowego z wykommb budietu miasta za 2007 rok 
hbre zostalo dostarczone do Regionalnej My Obmchunlcowej, 
- bdm ucM& w Iieztiyeh Impfemh $p61?6wych i kultmhych 6 zasiw wojew6dzkim mi* 
innymi: 
- w Mazowieckim pnegiq-fae zespdbw Zapustnych w Krzywonodzy Maaej 

Misgzostwach W o j e a  Mazowieckiego straakbw w tenisie sWowym 
Turnieju tenisa stdowego w Gpewie. 

(inforrnacja Burmistrza Miasta stanowi dwznik nr 3 do protokh). 

Ad. pkt 4 

Radny Dariusz MiecPrilrowski- moja wypowiedi zab& nleco ironicznie, ale chc*ym w 
imieniu mtownikow medycznych serdecznie podziqkowaC Starostwu Powiatowemu, te tak 
wnikliwie zajqIi4cie sic sprawq strajjku To nie sq podzlckowania, i;e sic zajcliicie, ale kompletnie 
nie interesodo Was to, co dzido sic na texenie szpitala. C h q  uzyskaC odpowiedi od Pana 
Starosty dlacwo ta sytwja byta taka, a nie iuna i pros* mnie utwierdziC w pmkonaniu, & 
Wasze dzidania dotycqce obhgi szpitala, czy sq prawdziwe czy nie, czy pomagacie szpitalowi? 
To na razie jest jedna gmpa zawodowa, la6m sig sprzeciwik, bgdq nasQpne, moie b&ie jakiS dhrg 

@ szpitala, moi% b&ie j&iS problem z &gem spwtu medycznego. Co s i ~  dzieje z zakupem 
tomografu komputerowego? 

Ad. pkt. 5 

Podjqcie uchwaly w sprawie uchyienia uchwaly w sprawie zwolnienia od podatku od 
mnieruchomoSci dh przedsiqbiorstw t w o q y c h  nowe miejsca pracy na terenie Miasta Makowa 
Mazowieckiqo . 

Burmistrz Miasta Janusz Jmkowski wyjahil, k uchylona zostaje w cdorici uchwah, gdyi jest ona 
niezgodna z przepisami. 

Pnewodnicwy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Konisja Buh tu . .  . - pozytywna opinia, 
Komisja Polityki Regionalnej - pozytywna opinia, 
Komisja OBwiaty.. . - brak opinii, 



Komisja Rewkyjna - pozytywna opinia. 

Nie zgtoszono 2adnych uwag, co do projektu uchwly, Wiceprzewodnicqcy RM Boienna M e r a  
pnedstawila trek5 projektu uchwaly w sprawie uchylenia uchwdy w sprawie zwohienia od 
podatku od nieruchomo4ci dla przedsiqbiorstw twocqcych nowe miejsca pracy na terenie Miasta 
Makowa Mazowieckiega Nastqpnie Przewodnicqcy RM pod& pod g-bsowanie: 

Za- 15 glosbw, przeciw- 0 glosbw, wstrzymal s ip  0 glosbw. 
Rada Miejska w W o w i e  Maz. w obecnohci 15 rordnych, 15 glosami ,,za7' podjea u c h d q  Nr 
XX/113/2008 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie zwolnienia od 
pod%ltku od nieruchomdci dta pnedsiqbiorstw twopcych nowe miejsca pracy na terenie Miasta 
Makowa Mazowieckiego, ktbra stanowi dqcznik nr 4 do protokdu. 

Ad pkt. 6 

I 

I P a ~ i e  uchwaby w sprawie przebimia Srodkow finansowych dla Policji. 
I 

Przewodnicqcy RM popmsil o opinie Komisji m y :  
Komisja Politylii Regionahj - pozytywna opinia, 
Komisja Buddetu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja Gwia ty... - pozytywna opinia, Komisja wnio* aby w porozumieniu jakie mwrze Pan 
Bunnistrz z Komendantern Policji nalaz3 siq harmonogram dykwbw, w kt6rym b d q  uwzglphione 
p o l e  piesze, 
Komisja Rewizyjm - pozytywm opinia z poparciem wniosku Komisji 04wiaty. 

Nie zgloszono Myth uwag, GO do projektu uchwa@, Wiceprzewodnicqcy RM Graiyna Szwed 
pnedstawila tre$C projektu uchwdy w spmwie p n e k b a  irodkbw finmsowych dla Policji. 
Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddd pod glosowernie: 

Za- 15 g W w ,  pneciw- 0 glosbw, wstrzymd sip 0 glosbw. 
Rada M i e j h  w Makowie M e  w obecnoici 15 radnych, 15 dosami ,,za7' podjqla uchwdq Nr 
XX111412008 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie p r z e w  kodk6w finamowych clla Policji, 
kt6m stanowi mlqcznik nr 5 do protokh. 

Podjqcie uchwaly w sprawie dokonania zrnian w bucEtecie Miasta na 2008 rok 

Skarbnik Miasta Pawd Gutowski- chcidbym uzupehC to czego nie otrzymali6cie Pahstwo w 
mterialach o t q m a h h y  pismo z Mazowieckiego U q d u  Wojew&kego o zwiqkszeniu dotacji 
w kwocie 2.500 d. Byl r6wniek wniosek jednej z Komisji o zwi~kszenie Srodkbw na remont Sali 
gimmstycnej w ZSz Nr 1 o kwotq 10 tys. zl. Kolejna zmim jaka mida byC, to by@ Or& 
finamowe dla KPPSP w Makowie M . .  w kwocie 15 tys. d, tych irodkow w tej uchwale nie ma, 
natomiast m e  pod~qta uch- w kwietniu, kthra te Srodki wprowadzimy. 

Pnewodnic~y  RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja BudiMu.. - pozytywm opinia, 
Komisja Polityld Regiomlnej - pozytywna opinia, 
Kamisja OSwiaty ... - pozytywIlfl opinia. Pmie Burmistmr, w wy&bch inwestycyjnych na rok 
2008 przyjqliSmy kwotq niespeha 1.600.000 zi na inwestycje, szczegblnie inwestycje drogowe ze 



4rod.w wtasnych i jest to o k  25 % d o k i  planowanych wydatk6w inwestycyjnycb W przypadku 
jebli zgloszone programy nie otrzymajq akceptacji, nie otrzymajq wsparcia ze ~rodkbw unijnych, 
czy tyllco kdziemy realizowali inwestycje ze sm&w w h y c h ,  czy tez przynajmniej w znacmej 
czqSci zaplanowane inwestycje bgizierny stolrali siq prowdziC m e  z kredytow i poiyczek? Od 
odpowiedzi na to pytame uzaleiniam swoje zdanie do dokonywanych w przyszloici mian w 
budiecie. 
Komisja Rewizyjna - pozytpma opinia z poparciem opinii Komisji Obviaty. 

Burmistsz Miasta Jmus Jankowski- prawdopodobnie pieniqdze na rewitalizacje dostaniemy w UI 
hartale. Musimy nobib pewne rozemanie, na pewno w e m y  robib 0s. POM, Grzanka, Krhl6w 
Polskich, Polna, rewitalizacja parku i MDK. MDK pozostawimy na przyszJy rok. Obimujq, 2e na 
pnysz4otygodmowej debacie pnedstawiq propozycjq i wspblnie ustalimy, bo to s% dwte pieniqdze. 

Nie zgloszono kdnych uwag, co do projelctu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy R.M Bokenna Gallera 
pnedshwila treid projektu uch* w spmwie dokonania zmian w budiecie M i a h  na 2008 rok. 
Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddid pod &sowartie: 

Za- 15 gtosbw, przeciw- 0 @&w, wstrzymal sig- 0 gtosbw. 
Rada Miejska w ?Mahwie Maz. w obecnoici 15 radsych, 15 $os& ,,za" p~ctjefa uchwdq Nr 0 XX/115/2008 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie Qkomnia mian w budtecie W t a  na 2008 rok, 
kt6x-a stanowi zdqcznik nr 6 do protokdu. 

Podjqcie uchwdy nnieniajwej u c h d q  w sprawie uchwalenia Miejskiego Progamu Profilaktyki i 
Rozwiqqwmia Problembw Alkoholowych oraz Przeciwdzidmiu Narkomanii w Mdcowie 
Mazowieckim na rok 2008. 

Burmktrz Mast, Janusz Jankowski- w tym punkcie mamy 25 tys. zl na letni wypoczynek dzieci, 
jednak ten p u n .  nie by1 do kohca dopracowany i s@d zmiana. 

Przewodnic~y RM poprosiI o opinie K o d j i  Rady: 
Komisja OSwiaty . . . - pozytywna opinia, 
Komisja Polityln Regionalnej = brak opinii, 
Kmisja Budietu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja Rewizyjna - pozytywna opinia- 

Nie zgtoszono W y c h  uwag, co do projelctu uchwdy, Wiceprzewodnic~y RM: Grin- Szwed 
przedstawih tr&C projektu uchwa4y zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchdenia Miejskiego 
Programu Profilalctyki i Romviqzywania Problembw Allcoholowych oraz Pneciwdzialaniu 
N a r k h i  w Makowie Mazowieckim na rok 2008. Nwpnie  P s z e w o ~ c ~ y  RM poddid pod 
glosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 glosbw, wstrzymd sig- 0 glosbw. 
Rada Miejska w Mdcowie Maz. w obecndci 15 radnych, 15 glsami ,a'' podj@a uchwalq Nr 
W116/2008 z dnia 28 marca 2Q08r. zmieniajqcej uchwdq w s p w i e  uchwdenia Miejskiego 
Prognunu Profilaktyki i R o z w i e a  Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzidaniu 
Narkomanii w Makowie Mazowieckim na rok 2008, Wra stanowi &cnik N 7 do protokohx. 

Ad. pkt. 9 



Podjqcie uchwdy w sprawie & nazwy ulicy w nliekie Makowie Mazowieckim. 

Przewodniczqcy RM poprosi.4 o opinie Koruisji Rady : 
Kornisja Polityki Regionalnej - pozy?pvna opinia, 
Komisja B&etu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja OSwiaty.. . brak opinii, 
Komisja Rewjjna - pozytywna opinia. 

Nie z@oszono hchych uwag, co do projektu uchwidy, Wicepmwodnicqy RM Boiennzr Gallera 
przedstawila treg projektu uchwaly w sprawie nadania nazwy ulicy w midcie Makowie 
hkzowieckirn. Nastqpie P m w o d n i c ~ y  RM poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glodw, ,przeciw- 0 glosbw, wstrzymal siq- 0 glosbw. 
Rada Miejska w W o w i e  Maz. w obecnohci 15 radnych, 15 glosami ,,a'' podjqla u c h d q  Nr 
XX/117/2008 z dnia 28 marca 200th. w sprawie nadania nazwy ulicy w miehcie Makowie 
Mazowieckm., Mra stanowi za@cplik nr 8 do protokh. 

Ad. pkt. 10 

Pdjqcie uchwdy w sprawie ronviqania prawa W o w a n i a  wieczystego na nieruchomoSoi 
pdogonej w Makowie hAazowieckim stanowi~cej wbnoik Miasta Makowa Mazowieckiego. 

Z-ca Bumktrza b z h i e r z  Bialobrzeski- w zwi* z ponqdkowmiem stanu prawnego 
nieruchomoici S@dzielnia Mieszkaniowa "Jubilatka" w Makowie Maz. zwr6cila siq z wnioskiem 
do Burmistma Mia& M k o w  hkzowieckiego o r o z w i w e  pram u n / t k o d a  wieczystego na 
gruntach stanowiwych whsnoh5 Miasta Makbw Mazowiecki, a zajetych pod drogi w pasie ul. 
Krblowej Jadwigi, ul. Gen. Puhskiego i ul. Ciechmowskiej. 

Pnewodnkzqcy RM poprosi.4 o opinie Komisji Rady: 
Komisja Polityki Regionaltmej - p y t y w m  opinia, 
Komisja Budietu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja CNwiaty.. . - brak opinii, 
Komisja Rewizyjna - brak opinii. 

Nie zgloszono huhych uwag, co do projektu uchmdy, Wiceprzewodnic~cy RM Gmtyna Szwed 
przedstawila trehd projektu uchwaly w sprawie rozwiqzania prawa W o w a n i a  wieczystego na 
nieruchomo4ci polokonej w Makowie MsmwiecLim stanowipj whn& Miasta Makowa 
Mazowieckiego. Nastqmie Przewodnicqy RM poddal pod glosowanie: 

Za- 15 glosbw, p m i w =  0 @osbw, wstrzyml siq- 0 @os6w. 
Rada Miejska w W o w i e  Maz. w obecnohci 15 radnych, 15 dosami ,,za9' podjga uchwde Nr 
XX/118/2008 z dnia 28 m a  2008r. w sprawie romviqzmb prawa uQtbwania wieczystego na 
nieruchomobi potoanej w Makowie Mazowieckim stanowiipj dasnoid Miasta Makowa 
Mazowieckiego, ktbra stanowi dqcznik nr 9 do protokh 

F'rzewodniczqcy RM oglosil przerwq w obradach, kt6ra trwala w czasie od godz. 13.00 do godz. 
13.10. 

Pnewodnicwy RM wyjhil, ie Pan Wicestamsta poprosi4 o zabranie @osu po pnerwie, gdyk 
b e e  mud upuici6 obmdy sesji. 



Ad pkt. 18 

Pan Wicestarosta Pawiatu Makow&iego janusz Gh~ski. p o p h  o &s w tytn punkcie, bo za 
ohw* mus- udaC sic do Krmmsielca, bo tam odbywa sic podsumowanie kontroli naszej jednostki 
ohwiatowej. W ciigu ostatnich killcu dni W 6 w  stal siq do46 znany, a stdo siq to za pohrednictwem 
ratownictwa. Chcidbym Pabtwu powiedzied, h nie jest to tylko problem ratownictwa i tej grupy 
osbb w W o w i e  Mazowieckim, jest to sprawa ogbhokrajowa, tak jak og6lnokrajowa byla i jest 
sprawa dw%y zdrowia Ten kt6ry by10 42ychaC w wypowiedzi kolegi Miecnikowskiego, ten 
Sam hd mogq wyraiac r6wniet ja jako wicestarosta. Ratownictwo medyczne nie podlega finansowo 
w h b n  spos6b ani szpitalowi, ani Starostwu, jest to jednostka kt6q f i u j e  bezpohrednio 
Wojewoda, czyli Paristwo, Riqd i tu nie bylo przedstawiciela Wojewody ani Ministerstwa. To nie 
jest tak, h Powiat sic spmwq nie inkresod. Spmwa &cji protestrrcyjnej jaka miala miejsce znana 
nsun by4 ~racznie wczeiniej. Tydzieh wczeiniej odb# siq Z&, na Mry poproszony zostal 
dyrektor o przedstawienie infomwji. Jedmczdnie nasq b e z p o i r a  trosk~ by10 to, & jeSli 
ratownictwo medyczne posunie siq do odstqpienia od stanowisk, aby zorganizowad zastqpcze 
ratownictwo, by nie d e i k  siq na b h  prasy w bardziej niekorzystnej sytuacji. Ponadto dzieh ' 
wodniej by1 Pan Starosta, byla rbwniei Rada Spolecma ZOZ, ktbra rbniet w tej sprawie 

I zajmowah pewne stanowisko. Nasza rola by1a rob mediatora z racji tej, & nie my dysponujemy 
Srodkami, tylko krodkami dysponuje Wojewoda. Z&wno my, jak i Pan Dyrektor Hajdukiewicz 
byliimy w kontakcie z przedstawicielem Wojewody i Miuisterstwa. Do mnie w dniu wczorajszym 

1 wydzwanial Przewodnicqcy Zwi@6w Zawodowych Pan Szulc z wielkim alem i pretensja, 
I dlaczego Pan Dyrektor organizuje mtqpcq &bg ratownictwa? W rozmowie z nim powiedzialem, 
I 2e SQ pewne postanowienia jehli tylko mtownictwo w e  w sposbb drastyczny postqpwalo. 600 d 

podwykki, kt6re zostalo za&@me burzylo cdy &ad szpitaluy w personelu hrednim. Gdyby dyrektor 
I 

I I 
Hajdukiewicz na dyspozycjq Wojewody poczynil coS wiwej, spotkaliby4my siq z protestem 
pemnelu Jredniego. Jeszcze powtbrq, nie jest to sprawa lokdna, ke ta gnrpa zbyt malo zarabia. 

I Dzi4 pomaganie &bie zdrowia nie jest tatwe, bo bu& szpitala to jest budiet Starostwa, tyle ke 
szpital jest tylko dla szpitala, a my musimy utrzymywak jeszcze wiele innych jednostek. W 2004r. 
Starostwo przeznaczylo dla szpitala 391 tys. 4, w 2005 i 2006r. 1.633.000 4, w 2007r. 673 tys. d, 
razem przez te 4 lata to jest prawie 2.700.W zl. Ocqwkie  nie by@ to pie- przekazane w 
d d c i  jako gotbwka dla szpitala, ale by@ to rbwniet 8rodki na wyposaenie. Wnioski pisaliilmy 
jako Starostwo i dofhmsowujqc naszym udzidem w b y m  przekazywdiimy te irodki dla szpitala. 
Na ostatniej sesji Rada Powiatu dokyla gwarancjq na 1,s mln. zf m zslciigniwie kredytu, dotone @ gwarancje obciqhjjrl Powiat, co powoduje ograniczenie zaciagnipcia powczel na w h e  potrzeby. 
Niemniej jednak sprawa pomocy dla sqitala jest bardzo istom i kon iecq  a szczegblnie czynimy 
to mi rzecz doposa&nia szpitah P h w o  macie m o ~ w o i k  ocenid czy coL siq Pnienh w szpitdu. 
Jdli chodzi o zirkup tego sprzqtu do szpitala to jest tyle co mogq powiedzied, bo bezpohrednio w tyrn 
zakupie nie uczestniczylem. Jdli chodzi o sprawq strajku, m j q  sprawq niskich zarobkbw grup 
mtownictwa, ale j-e Pahtwu pnypominam, ie to jest gnrpa f?nanxtm przez Wojewodq, 
a nie przez Szpital, czy p m z  Powiat. 

Ad. pkt. 11 

Podjwie uchw* w sprawie wymknia zgody na zbycie w dtodze bezprzetargowej nieruchomoki 
stanowiwej mienie komunalne. 

Pnewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Polityki RegionaInej - negatywna opinia, 



Komisja Budietu.. . - negertywns opinia, 
Komisja OSwiaty.. . - brak opinii, 
Komisja Rewizyjna - brak opinii. 

Z-ca Burmistrza Kazimien Bialobnesb na terenie rniasta jest wiele dzidek, ktbre sq w tak zwanym 
uzytkowaniu wieczystym. W ubie- r o b  dobaali4my uowej wyceny tych W e k ,  bo przez kilka 
lat nie robiono tego i oplaty by@ b a r b  niskie. Na niektbrych dzidkach wzrost ophty OM sic na 
tyle inspirujqcy, &by wysQpi6 z wnioskiem o wykup tej dzia5ki. Ka&b rzecz ma swoje wady i 
zalety, ci kthrych st& na wykup ria pewno wnioskod, bo opkaty roczne sq dodatkowym 
mbowitpmiem wobec miasta. Przy sprzedw wieczystej dzien!awy mokna uzyska6 jednorazowo 
doch6d znolcznie wigkszy i myhlg, ke talc jak w tym przypadh byWy to kwota ok. 20 tys. A. To jest 
szacunkowo, byb moie ja sit; mylq. Oplata roczna jest ponad tysiqc d. By6 moke kiedy6 z mocy 
ustawy w e  z wqdu nadana wlasnoib i wtedy miasto m e  pozbawione wlasnohi, a 
jednocze4nie dochodu z tytuht przeksztalcenia na wlasndc danego @dcownika. M6wi~ by6 moze, 
bo nad tym Sejm pracuje. Zanimhanie spnedaq moie pozbawiC nas jednego i dtugiego, jest to 
kwestia wyboru. M6wi sit; na razie, ie wieczyste dzieriawy pod indywidualne uzytkowanie, a nie 
pod dzi-4ci gospodarcze, jednak czy ustawodawca nie p6jdzie dalej a i e ~ m o .  Dlatego jest 
projekt uchwdy Rady Miejskiej proponowany przez Burmistrza Miasta w celu podjqcia tej uchwaly. 
Jest sugestia z naszej strony by kaidy pnypadek rowaka6 indywrdualnie. Wyb6r naleky do Pahstwa 

@ i Pa6stwo decydujecie, czy ta uchwala ma by6 pod~qta czy nie. Ze strony Burmistna jest propozycja 
projekt uchwdy. 

Radny Jerzy Dqbromki- z mocy ustawy ustawodawca daje Wytqczne prawo ukytownikowi 
wieczystemu nabycia na wtasndb. Jest to jeden z wyjqtkbw, gdzie mienie komunalne mo2e by6 
nabyte w drodze bezprzebqowej. Natomiast to co Pan Bialobrzeski powiedzial, mo2emy by6 tak 
zaskoczeni, 2;e z mocy tprawa ustawa nalog obowiwek przeksztalcenia prawa ~ o w a n i a  
wieczystego we w ~ ~ C  i wtedy nie dostaniemy mwet zlotbwki. Na dzie6 dzisiejszy j&li jest taki 
wniosek u2ytkownika wieczystego, to uwa&un, i e  naleMoby tu jednak wyrazi6 zgodg na 
przeksztalcenie tej niemhomohi, przynajmniej z tego jakiei piemqlze bq& a talc grnina nie 
dostanie iadnych pienigdzy, jedynie z tyt. optat za u@tkowanie wieczyste, aczkolwiek niewiadomo, 
czy do kohca r o b  b q h e  taki stan prawny. W przypadku mieszkah komunalnych ten proceder jui 
jest uruchorniony. 

Radny Jan Kubaszewski- mnie sig w glowie nie mieki to, co wlydern.  Wszyscy wiemy o co 
chodzi, o pawilony hmdlowe na lpasaiu i tam opht jest tyfko tysiqc dotych za rok! Rozumiem, ie  to 
jest optata z tyt. wieczystej dzierhwy, a nie za pawilony. Robimy to, co musirny, ale to jest poniZej 
wsze~ch  norm. 

Radca Prawny UM Jacek Niekior- uwaiam, ie sprawa jest bardzo dobrze wyjahiona. Myilq, ke 
powinniicie P&two s i ~  zastanowi6, czy m Wej sesji bqdziecie k d y  przypadek inmdualnie 
rozpatrywaC, czy pbjdziecie w tym kierunky ie wytkowanie wieczyste sprzedajecie 
dotychczasowym uzytkowmkom ny nie. Prawo dqe talcqmoiliwoib, projelct uch* jest i Paristwo 
decydujecie o przeksztatceniu w prawo whno6ci. Przymusu tu nie ma tylko dobra wola, a talc 
naprawdt; rachmk ekonomiczny. Z ddwiadczenia wiem, ie  w innych gminach podchodzi sit; do 
tego jak gdyby globalnie tpl. cd&iowo, czy w e m y  przeksztalcd w danej miejscowoici, czy 
nie. Ws-e raczej siq zbywa wieczyste dzierawy. 

Przewodnic~y RM Ireneusz Peplowski- wiemy, ie trwa proces prz;ek&cania pram u2ytkowania 
wieczystego w pram wlasno6ci i bez wzglqlu na to czy podejmiemy takie uchwaly, to mo2emy stad 
siq wh4ciciehm.i. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- poprosq o wyjahknie przez Kierownik Christow, bo 



nie jestem znawca w tej materii. J& kwota bylaby za wykup tej dzi*, bo rzeczoznawca robi 
wycenq i z tego co wiem, to nie bqdzie 20 tys. tylko duio mniejsza. 

Kierownik Wydziah h d e z j i  ... w UM Maria Napibrkowska Christow- jeSli choch o oph& za 
dzi&c z tyt. przeksztalcenia wieczystego uiytkowania na vY3asnoSC to ustalana jest ona w taki 
sposob, ze dolconywana jest wycena przez rzczozuawcg majqdsowego i od prawa wbmSci 
odejmowana jest waato46 prawa wytkowania wieczystego i przy W c h  wstqmych rachunkach jest 
to kwota pmktycznie @u 20 tys. zl. 

Przewodnicwy RM oglosil p rzem w obradach, &bra W a  w czasie od godz. 13.45 do godz. 
13.50. 

Nie zgloszono 3adnych uwag7 co do projektu uchwaky, Wiceprzewodniczqcy RM Bokenna Gallera 
przedstawih trea projektu uchwaly w sprawie wyrajenia zgody na zbycie w Qodze 
bezpnetargowej nieruchomoSci stanowiqcej mienie komunalne. Nastqpnie Przewodniczqcy RM 
poddd pod gbsowanie: 

Za- 12 glos6w7 przeciw- 0 glos6w, wstrzymal sic- 3 glosy. 
Rsda M i e j h  w MsLowie Maz. w obecnoSci 15 radnych, 12 ghami ,,za9' podj@a uchwaZ.9 Nr 
XX/119/2007 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie wyrakenia zgody na zbycie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomoSci stanowiqxj mienie komunaine, ktbra stanowi dqcznik nr 10 do 
protokdu. 

Ad. pkt. 22 

Podjsie uchwaly w sprawie wymbnia zgody na wydzierhwienie gruntu na okra 3 lat 

Z-ca Burmistrza Kazhierz B i a l b & -  w mq&u z tym, ze s4cubczyly sie umowy dziesiawy dla 
osbb wydzier&iwiajjtlcych grunty od miasta i zgodnie z nowymi przepisami jest potrzebna zgoda 
Rady na przaHu2enie tych um6w na okres nastqpnych 3 lat. Dotyczy to przede wszystkirn gruntbw, 
gdzie sq postawione kioski wzdhri pas- i w obrqbie Rynku, ktore sq uiytkowane przez 
pywahych handbw&w. Jest to 9 lwnioskbw, Wre wymienhe w z a t e  do proy9d-u 
uchwaly. NaleMoby $ uchwdq, by umokliwid dalszy handel. 

W i c e p r z e w ~ c ~ y  RM BoZRnaa Gallera- czy podjsie tej uchwaty pocitgnie za soh  m o s t  ceny 
@ zatqdzie*wq? 

Z-ca Burmktna Kazimierz Biabbneski- w zwqzku z tym, ie umowy siq sko6czyb jest mokliwosk 
wealnienia rownie2 kwot dzierhwy. Ze strony Komisji wczoraj obradujqcych byla sugestia, &by 
ceny byly podobne jak stawki ustalone przez wsp6lnoty mieszkaniowe, kt6re r6wnie8 swoje tereny 
wydzieriawhjs MySlq, ie Burnristn r6wniez tq sugestiq bqdzie sic; kierowd, bo to on ustala stawki 
e n i e m .  

Przewodnicwy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Polityki Regio~lPllnej - pozytywna opinia, 
Komisja Bdetu..  . - pozytywna opinia, 
Komisja OSwiaty.. . - brak opinii, 
Komisja Rewizyjna - brak opinii. 

Nie zg4omno adnych uwag, co do projektu uchwdy, Wiceprzewodnicqy RM Graiyna Szwed 
p~&&wiEa tre4d projektu uchtllldy w sprawie wyraienia zgody na wydzier2awimie gnurtu mi 



olcres 3 lat. NasGpnie Przewodnic~cy RM poddal pod gosowanie: 

Za- 15 glosow, przeciw- 0 g40sow7 wstrzymaf sie- 0 gfosow. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnoici 15 radnych, 15 glosami ,a'' podj~ta uchwalq Nr 
XW120f2008 z dnia 28 marca 2008r. w sprawie wyrazenia zgody na wydzierhwienie gruntu na 
okres 3 lat, ktcira stanowi zalqcdlc nr 11 do protokohr. 

Ad. pkt. 13 

Podjwie uchwaly w sprawie wyraienia qody na odswienie od @dania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy sprzensh, lokalu mieszkalnego. 

Z-ca Burmistrza Kazimierz Bialobrzeski- lokal mieszkalny zoshl sprzedany z zastosowaniem 90% 
bonifIkaty w cenie lokalu. Okres niezbywalno6ci czyli ten okres bez zwrotu udzielonej bonifikaty to 
jest 5 lat. W przypadku checi zbycia przed tym okresem naleiy zwrociC bonifikatq. Sq przypadki 
szczegolne, gdzie whiciciel nie ma wyboru, umiera i pozostawia swoje mienie. W tym przypadku 
pozostawil lokal, a spadkobiercy w tym przypadku chca go zbyC i waca jq  siq do Rady o wyraienie 
zgody na odstagienie od zwrotu tej bonifrkaty. Tak jak powiedzialem jest to przypadek szczegblny i 
nalehloby go rozpatrzek wyjqtkowo poniewak, gdy Rada nie przychyli siq do prosby 
prawdopodobnie z tego tytulu sprzedai! odbpdzie sip w p6iniejszym terrninie. Trudno jest mi 
sugerowak co b e e  s i ~  dzido, ale pewnie spadkobiercy i talc tej bonifikaty nie zwrocq. W zwi- 
z tyrn jest propozycja Burmistrza podjecia tej uchwaiy o zaniechaniu zwrotu tej bonifikaty. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Kornisji Rady: 
Komisja Polityki Regionalnej - negatywna opinia, 
Komisja Bud2etu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja 06wiaty.. . - brak opinii, 
Komisja Rewizyjna - brak opinii. 

Nie z&oszono iadnych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewodnicqcy RM Bozenna Gallera 
przedstawila trek6 projektu uchwady w sprawie wyrazenia zgody na odstagienie od @dania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaiy lokalu mieszkalnego. Nastqpnie Przewodniczqcy RM poddal 
pod gosowanie: 

Za- 2 glosy, pneciw- 6 glosbw, wstrzymal sic- 7 giosbw. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnobi 15 radnych, 6 glosami ,,przeciw" odrzucila projekt 
uch* w spmwie wywknia zgody na ods$pienie od &@amit zwrotu bonifibty uddelonej pzy 
sprzedazy lokalu mieszkalnego, Mra stanowi dqcznik nr 12 do protokh. 

Ab pkt. 14 

Podjecie uchwaty w sprawie wyraienia zgody na odstqpienie od h y b i a  zwrotu bonifrkaty 
udzielonej przy sprzedazy nieruchomo6ci. 

Przewodniczqy RM Ireneusz Peplowski- wczoraj dotado do mnie pismo od Radnych Rady 
Miejskiej w Makowie Maz. dotycqce omawianego projektu uchwaly. Odczytal pismo, ktbre stanowi 
zdqcznik nr 13 do protokdu. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Polityki Regionalnej - $ sprawa zajmowalikmy siq dwukrotnie, pierwszy raz przed 
poprzedniq sesjq. Po burzliwej dyskusji na ostatnim posiedzeniu Komisji w glosowaniu: 2 osoby 
(wnioskodawcy)- za,3 - wstrzymdy siq, 



Komisja Budie tu... - w g4osowaniu: 2 osoby - za, 4 - przeciw, 2 - wstrqmdy siq, 
Komisja Obwiaty ... - w tej sprawie jui okreblalihy swoje stanowisko i Wdy  wyrazi je w 
glosowaniy 
Komisja Rewizyjna - podobnie jak Komisja 04wiaty. 

Radny Jerzy Dqbrowski- chciaiem s i ~  ustosunkowaC do odczytanego pisma i sugestii w nim zartych, 
radni Mrzy m6cil.i sic z wnioskiem o p o d j ~ i e  uchwa-ly w celu zaniechania zwrotu bonifikaty, 
chcidem powiedziek stanowczo, ie ani Prezes, ani Rada Nadzorcza S-ni nie mieli wplywu na 
dzidanie tych 3 radnych. Chciaibym przypodeC Panu Burmistrzowi i Panu Przewodniczqcemu, i.e 
od ostatniej sesji trochq sic zmiedo. Panie Przewodnicqcy, z calym szacunkiem, by@ jednak 
okolicmdci dla ktbrych wnioskowalibmy o ponowne postawieaie projelrtu tej uchwaly na 
najblikszej sesji Rady Miejskiej. Po odrzuceniu projektu tej uchwaly przez Wysoka, Radq w 
sfidzielni odbyly sic zebrania grup czlonkowskich oraz w a k  zebranie cdonk6w s@dzieh. 
Czlonkowie sp61dzielni byli zdziwieni t a b  f&em, aczkolwiek po wyjdnieniach Pam Bunnistrza 
troche im rozjahiono sytuacjq dlaczego tak siq stalo, ze ta uchwa4a nie otrzymala akcejitacji. To 
zdziwienie mido na celu to, 2e talc jak tu by10 stwierdzone w tym pi4mie dlaczego Rada dwukrotnie 
nie skorzystda z prawa przejgcia tego gruntu za darmo, a w tej chwili przy ro-u tego 
problemu przez sp6ldzielni9, &@a zwrotu bonifikaty.. Nie mbwi~ jui tu o rbinicy w wysokoici 
s p r z e w  grunty a wysokokc4 bonifrlcaty. Natomiast chcq powiedzieC jedno, oczekiwania a cdonk6w spbldzielni byly takie, te  gdy proceder w zasadzie by1 zakohczony zapropnowano 
salomonowe wyjhcie, 2e w m i a n  za podjqcie tej uchwaly Rada Sp61dzielni przenaczy kwot~ w 
wysokoici bonifihty na jaki9 cel publimy i okreila ten cel publicmy, jako zorganizowanie placu 
zabaw dla dzieci na 0s. Gen. Pubkiego. Wiadomo, ke to osiedle graniczy z 0s. Mickiewicza, gdzie 
~abcicielem obiektu jest miasto, gdzie nieraz dzieci z tych budynkbw korzystaty z dziedmi 
cAonk6w spbldzielni z placu zabaw sp61dzielni. Wiadomo cel szczytny, taki plac zabaw najduje siq 
na 0s. Kopernika i tam bawi~  siq dzieci z cdego miasta, wszyscy sq zadowoleni i wldnie o to 
chodzi, by znale66 jakieb salomonowe rozwkganie, by wszyscy byli z tego zadowoleni. Dlatego 
wyszlihy naprzeciw (grupa radnych) oczekiwaniom cdonkow sp61dzielni i dlatego taki projekt 
uchw-aly mamy. 

Radny Stanislaw Romanowski- w interesie miasta Makowa NZazowieckiego jest, aby kwota 
bonifikaty zostala 4 a c o n a  do kasy miasta. 

Radny Jmostaw Wilkowski poprosi4, aby wladze Miasta i p. mecenas ustosunkowali siq do falrtbw 
zawartych w p ih ie  odczytmym przez Przewodniczqcego RM. 

Radca Prawny U M  Jacek Nidcior- mogq powiedzieC tylko tyle, ke q podstmy prawne by ta 
bonifikata wrocila do miasta pon i ew  jest to zasadne i prawo daje P&twu podstawy, a to co bylo 
cytowane miekci siq w granicach prawa. Analizowanie tego w sposob bardzo dokdny, ktory zostal 
tutaj przedstawiony nie powodqe, d P&two zostajq pozbawieni swojego uprawnienia, zeby 
dochodzik tych swoich roszczeit poniewai miany plany kt6re zostaly wprowadzone w niczym nie 
pneszkdzaly, zeby sp6Mzklni.a mogh w dalszym citqp kontynuod budowq budynku socjalnego. 
Mam wszekie przyhdowe dotacje, kt6re sa w tym zakresie Wznie z przytoczeniem p r z y W  z 
Ostrowa Wielkoplskiego, gdzie jest idientyczna sytuacja jak w Makowie Maz. Pornimo zmiany 
planow w dalszym ciqy sq tam kotynuowane budowy szeregowe, socjalne i rnieszkalne, by40 to jak 
nabardziej legalne. 

Przewodniczqca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawfowska- @o pytanie i 
jednoczeinie stanowcza odpowiedi jednego z radnych Pana Romanowskiego- ''i&larny zwrotu, 
idimy do Sgdu". Czy wiecie Pafistwo, ile lat w Sqbie m e c i e  siq s&C? Czy wiecie Pahstwo ile 
to bqdzie nas i was kosztod?  



Radny Stanislaw Romanowslu- przepraszam, nic takiego nie powiedualem. 

Przewodniczqca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawiowska- w wczesniejszym p i h i e  
bylo, zeby iic do Sdu,  Pan tylko stwierdzil, ze bonifikata ma byc zwrocowna. 

Przewodnicqcy RM lrenesz Peplowki wyja$nii, ze grupa radnyck sugeruje, u sfldzielnia moze 
skorzystak z W u .  

Przewodxucwa Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- dziqkujq Panie 
Przewodnicmcy, jestehny p p q  ludzi ugodowych, jestesmy mieszkancami miasta Makowa Maz., 
chcerny z Wami wsp6lpracowaC. Wypisalam w uzasadnieniu takie zdanie: na podkreilenie zasluguje 
rowniez, ze Sfldzielnia "Jubilatka" nie korzystala do tej pory z iadnych urnorzen swoich 
zobowi~za6 wobec gminy rnimo, ke samodzielnie wykonywata zadania w c e  ustawowym 
obowiqzluem samorqdu gminnego, za4 infiastruktura osiedli mieszkaniowych sIu@ calej 
spolecznobci naszego miasta. Proszq Paristwa, dobrze, ze zauwaiyliicie, i i  to my przejeliimy 
nielctore obowiqzki i to nasza wina, ze my za nasze pieniqdze, pieadze mieszkaricow, wykonalismy 
te pewne rzeczy. Tu dobrze zauwl i i c i e ,  tylko takie stwierdzenie, to dajecie nam noi w plecy, bo 
zarniast podziqkowania, mbwicie- po co to zrobiliicie? Jezeli ja dziecku kupiq cos, ono mi powie po 
co mamo to kupiid? I tak tutaj siq zachowujecie. Twierdzicie, ze spbldzielnia wielokrotnie zwracaki 
sic o odstagienie, Pan Rzewodnicqcy czytal pisma Dwukrotnie mieliSmy nadzwyczajne zebranie 
przedstawicieli, a wyobrxhcie sobie, ze to trzeba mdaC wszystkich mieszkabcow, czyli zebrania 
grup cdonkowskich najpienv, potem nadzwyczajne zebranie przedstawicieli. Nie planowane to bylo, 
przysAo pismo z U r w u  Miasta, zebranie siq obylo. JeSli Warn to bezplatnie dawaliimy, mowiliicie 
"nie", to o co chodzi? Jekeli nie chcecie, tylko chcecie bo poradzila sobie spbldzielnia i jest tam ok. 
50 tys., oddajcie nam te 50 tys. Gmina to budynki, ale przedewszystkim ludzie i tu zapornnieliscie o 
ludziach, a szczegolnie o dzieciach. JeSli za te pieniqdze zostanie wybudowany plac zabaw dla 
dzieci, z ktbrego b& korzystak dzieci z l-go Maja, nawet i z Grzanlu jeili przyjada, bo wiemy co 
siq dzieje na 0s. Kopemika, korzystajq wszsykie dzieci, nikt nikogo nie wygania. Nie jest problemem 
stworzyC plac zabaw, problemem jest utrzymad ten plac zabaw. To my zatrudniliSmy ochrorq za 
pieniqdze sfldzielcow. Chodzi o to, i e  mokemy coS wsp6lnie zdzialac. Byl Pan Burmistrz, 
otworzyliimy ladnie, z Panem Burmistrzem rozmawiamy piqknie, rqce sobie podajemy i jest 
wszystko w porwdku. Dlaczego Wy nie chcecie dla dzieci? DziS glosujqc za zwrotem bonifikaty, 
@osujecie przeciwko dzieciom. Nas nie staC na to, zebyimy rnieli inne pieniapZe i zrobili ten plac 
zabaw, jest okazja, zrobmy go wspolnie. Pytacie "jakie marny gwarancje?", do Przewodnic~cego 
Rady Miejskiej przys4alismy uchwalq i zdqcznik do uchwaly, w ktorym jest zapis, ze pieniqhe 
planowaliimy przemaczyC na wyposaienie placu zabaw dla dzieci na 0s. Pdaskiego. Wniosek: z 
placu zabaw korzystalybby wszystkie dzieci, to siq znajduje w pkt. 3 oiwiadczenia z dnia 
11.02.2008r. To od Patistwa zaleiy czy dzieci bedq mi@ ten plac. Nie chcidabym doczekac takiego 
momentu, ie idzie rnatka z dzieckiem i idzie kt04 z Pahstwa, a matka do duecka mowi- popatrz to 
ten pan co nie chcial wybudowac tobie placu zabaw. Bardzo proszc byicie uwzglgdtuli to, na co te 
pieniqdze @j&. To od Was zaleiy, macie samorzqd grninny art. 23 Radny obowiqzany jest kierowak 
siq dobrem wspolnoty samowdowej gminy. Kierujcie siq wiqc tym dobrem. Na koniec chciaiabym 
podziqkowak projektodawcom, Panu Jerzemu Dqbrowskiemu, Panu Jaroslawowi Wilkowskiemu i 
Pani Elzbiecie Michalskiej. MySlq, ze aobiliicie to iwiadomie i iwiadomie podejmiecie decyzjq 
talc% jakq uwaiacie za stosownq. W czqici sprawy roine, chcidabym omowiC wspdpracq 
spbldzielni mieszkaniowej z s a m o d e m ,  nie ma co patrzec na siebie wrogo, trzeba porozmawiac ze 
sob4 i do tej rozrnowy jako Przewodniczqca RN jestem gotowa i przygotowana. 

Prezes SML-W "Jubilatka" Lech Gadomski- Pan Mecenas NieScior powiedzial prawdc, 2e macie 
Pahstwo p w  mokliwoSC dochodzenia swoich roszczeh, jednak nie powiedurd, ze macie moiliwoSC 
rbwniez odstagienia od zwrotu tej bonifikaty. Ustawodawca dd Wam tq wolnq wole i moiliwoid. 
Chciabym tylko powiedziek, i e  chcemy te p i e w e  wydak na ~ t r u k t u r q ,  a talci plac zabaw 



kosztuje o wiele wiqcej. Odnoszqc sic do pisma p p y  radnych rozumiem, ie to byla replika na moje 
ostatnie wystagienie na sesji w sprawach r6inych. Padla sugestia, dlaczego ja w wywiadzie tego nie 
powiedzialem? Wyunad ma to do siebie, ke siq wszystkiego nie d w i ,  nie po-rn tei, ie mm 
damane sew, nie powiedzialem tez wielu innych rzeczy. Cieszy mnie tylko, ie w ostatnim zdaniu 
tego pisma Pahstwo siqgneli do mojego wymenia  na ostatniej sesji cytuj~c doslownie moje 
stwierdzenie. 

Wiceprzewodnicqcy RM Szwed przedstawi1a trelk projektu uchwaly w sprawie 
wymtenia zgody na odstqpienie od -a zwrotu bonifikaty udzielonej pny sprzedazy 
nieruchomobi. N-pnie Przewodniczl~cy RM poddal pod glosowanie: 

Za- 4 glosy, przeciw- 10 glos~w, wstrzymal siq- 1 glos. 
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecnohi 15 radnych, 10 gfosami , , p i w "  odrzuciia projelct 
uchwaly w sprawie wyrwnia zgody na odstagienie od edania zwrotu bonifbty udzielonej przy 
spnedazy nieruchomoki, ktbra stanowi dqcznik nr 14 do protokh. 

Ad. pkt. 15 

0 Podjgcie uchwaly w sprawie mzpatrzenia skargr na Burmistaa Miasta. 

Przewodniczqcy RM Ireneusz Peptowski- skargq rozpahywala Komisja Rewizyjna w skladzie 
czteroosobowym, jeden z czlonk6w tej Komisji Pan Stanidaw Romanowski wypowiedzid siq 
przeciwko i by1 przeciway w kontekicie mania  skargi za niezasacbq, 

Przewodniqy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja OSwiaty.. . - pozytywna opinia, 
Komisja Budietu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja Polityki Regionalnej - pozytywna opinia, 
Kotllisja Rewizyjna - pozytywna opinia, materia@ do wglqdu w biurze Rady. 

Radny Stanidaw Romanowski- zabrdem glos tyko dlatego, bo ani lakoniczna treM projektu 
uchwaly, ani lakoniczne d e n i e  nie &era czego dotyczy skarga. Mieszkanka Makowa Pani 
Janina Boczewska najpienv napisah wniosek do Pam Burmistrza z proSbq o wypl.acenie kwoty 
stanowiqxj rbwnowarto4k dwhh okien plastikowych, kt6re wstawila do swojego bloku 
mieszkalnego poniewai okna mi* kilkadziesi%t lat i byly w bar& dym stanie. W natioku 
licznych zajg Pan Bunnistrz nie odpowiedzial tej Pani w c i w  30 dni pismem, nie poinformowal 

@ jakie dzidania pojql, to skutkowalo pojawieniem siq skargi. Jako z-ca Rzewodnicza,cego Komisji 
Re-nej standem na stanowisky ke s k e a  mida racjq i skarga jest zasadna, przedstawilem to 
w projekcie jako votum sepaatum w propozycji stanowiska dta Komisji Rewizyjnej (Radny 
odczytal votum sepatum, Mre wraz z kopi~ protokohr. Komisji Rewizyjnej stmowi z&cznik nr 
15 do protokoh). Moja propozycja nie uzyskala akceptacji tnech kolegbw- cztonk6w Komisji 
Rewizyjnej. 

Burmisttz Miasta Janusz Jankowski- Komisja sig zaj* KPA i tutaj troche jest nieprawdy, bo ja 
wyddem pismo do Sp& MPUK, kt6ra odpowiedziah, bo budynek administruje Spdka MPUK. 
Chciatem podnelid sic swoimi uwagami na temat problem, bo problem moik dotyczyk 
kilkudziesieciu rnieszkahcbw, kt6ny te okna wstawili. NaleZaloby siq zastanowik czy zwracaC za te 
okna mieszkahcom? Z jednej strony jest zadoSCuczynienie tym ludziom, a z drugiej strony SQ to 
dm pieniqdze jeSli chodzi o miasto. Budkt miasta s i ~  nie zwigksza, a spraw ktke spadajq na 
miasto jest coraz w i p j  i to jest problem do dyskusji, Mry na Komisjach rozpatrywali4my. Na 
razie @ spraw~ do@liimy, jednak w e m y  rozmawiak z mecenasem, czy mamy obowiwk 
zwracaC mieszkafmm za wymiany okien i to jest taki temat, kt6rym na spokojnie na spotkaniu sk 



zajrniemy. 

Nie zgbszono iadrrych uwag, co do projektu uchwaly, Wiceprzewostnicqcy R M  Grazyna Szwed 
przedstawil~l tre4C projektu uchwdy w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta. Nastepnie 
Przewodnic~cy RM poddal pod glosowanie: 

Za- 14 glosbw, przeciw- 1 glos, wstnymal sic- 0 glos6w. 
Rada Miejslra w Makowie Maz. w obecndci 15 radnych, 14 glosarni ,,2a7' podj@a uchwalq Nr 
XX/121/2008 z dnia 28 mmca 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistmi Miasta, k t h  
skmowi za@znik nr 16 do prot~koh. 

Radna Elzbieta Michalska o godz. 15 -00 opdcila obrady sesji. 

Ad. pkt. 16 

Przyj~ie informacji z dziaMmSci jednostek budietowych Miasta za 2007 rok. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Budietu.. . - pozytywna opinia, 
Komisja Polityki Regionalnej - pozytywna opinia, 
Komisja Rewizyjm - pozytywna opinia, 
Komisja OBwiaty.. . Przewodnicwy Jerzy Szymborslai - pozytywna opinia. 
Nasza komisja bar& pozytywnie ocenia dziaIalnoh5 Miejskiego OSrodka Pomocy Spdecznej. 
Ohodek udziela pomocy znacmej czq4ci mieszka6c6w naszego miasta np. 992 rodzinom wyplacono 
bviadczenia rodzinne. Na uznanie d g u j e  r6knorodno46 4wiadczonej pomocy i du& aktywnoM 
pracownikbw MOPS-u w pozyskiwaniu z r6331ych M e 4  hodk6w finansowych na udzielanie tej 
pomocy. Naszym zdaniem placownikom Oirodka na czele z Paniq Kierownik za Q dobrze 
zorgankowanq i wykonywanq profesjonalnie praq, czgsto ze spdecns, pasja, nalekq sic nasze 
wyrazy uzm.t& i podzqkowa.  Dzqkujemy i pros& Pan@ Kierownik o przelcazanie naszych 
podnqkowmi wszystkim pracownikom OSrodka. 
N w p n y  &ad budktowy i idormacja z jego dzlalalnoSci to Miejski Dom Kultury. Dzi&u.jemy za 
zwiq& konlnetna, informacjq z prowadzonej dzidalnoBci. Wiemy, ze pracujecie Pahstwo w 
trudnych wamnkach Wypowknie pMwki  jest w k e j  n& skromne. Stan kadry instruktorskiej to 
zaledwie 3 pracownikbw pehozatmhionych i 2 pracownikdw o zatrudnieniu godzinowyrn. W tej 
s-ji m o m  przyj&, ie MDK dziaia na miw swych moiliwoSci i zabezpiecza najbardziej 
podstawowe potrzeby w zakresie potrzeb kulturowych naszej spo!ecznoki. Za Q prace dzi~kujemy. 
S& tet, * wszelkie inicjatywy MDK w zakresie wzbogacania i uatrakcyjniania swej oferty 
kulturalnej spotkajq sig z Qczliwym zainteresowaniem i zrozumieniem w$rM cdej naszej Rady. 
Jeili chodzi o szkdy, subweacja oswiatowa wynosi na ten mk 5.029.882 zt, miasto zamierza 
wyasygnowad kwotg 1.220.341 A, jest to niemal% wartoki subwencji. Tak wiec wszyscy Radni w 
tyrn i cdonkowie naszej komisji nie jeste4my przeciwko dzieciom. Jeszcze przez lcilka lat bqdziemy 
spkab kredyty zaciqpiqte na tennortl~demizacjq budynktjw szkolnych czy budow obiekt6w 
sportowych lub inne prace z zakresu remontbw kapitalnych. Bukety poszczegblnych placowek by@ 
zrealizowane niemal w 100%. Zwraca uwagq fakt, ke w obydwu zespolach zaoszczqdzono najwiccej 
na wynagrodzeniach pracownikow- ponad 130 tys. d- w tym ponad 70 tys. d w ZS Nr 1 i kwog 
nieco mniejszq w ZS Nr 2. Poniewai 6rodki na mkup pomocy naukowych od wielu lat s4 knujqco 
W e ,  mleq  ten problem glqboko przeanalizowad. Bez wystarczaj%cego nowoczesnego 
wypowknia dydaktycznego o efektywnym ksztalceniu moifla tylko pomarzyk. Komisja przyjqla do 
swej dziaIaInoSci nastepujwy wniosek: propnujemy, by po pierwszym pbh:oczu r o b  budiktowego 
przeanalizowaC realizacjq budiet6w sikbl i dokonaC ich ewentualnej korekty. JesteSmy przekonani, 
ie P h t w o  Dyrektorzy potra£i~ we wspbipracy ze swymi radami pedagogicmymi ewentualne wolne 
Lrodki jak najracjonalniej zagospodarowak. 



Przedszkola rowniez nie przekroczyly swoich budietbw. Wie wykorzystal-y ok. 22 tys. zl, ktore w 
pewnym sensie zaoszczedzono na placach. 
Kolejna infortnacja dotyczy dziR.)Rlnnici w roku minionym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z 
infomacji przedlozonej przez Pana Dyrektora wynika, ze MBP i jej filie prowadz4 roi;norodna, 
dostosowanq do aktualnych potrzeb prace z czytelnikiern. Poza wypoiyczaniem ksieek, broszur i 
czasopism MBP gromadzi i opracowuje wiele materialow dotyczqcych *cia spdecznego, 
kulturalnego, gospodarczego i politycznego naszego miasta i powiatu. Bogate sq formy 
popularyzacji czytelnictwa i formy pracy z czytelnikiem. Efektywna jest teb wsp6lpraca ze szkdami, 
przedszkolami, MDK, Bibliotekq Pedagogic- i MOPS-em. MBP i jej filie pracujq w zlych 
warunkach lokalowych. Za szczuple hodki finansowe powodujg ze realizacja funkcji biblioteki 
powiatowej ze wzglqdow kadrowych jest niepdna. 
Komisja pragnie podziekowa6 wszystkim autorom informacji za bardzo dobre, rzeczowe ich 
opracowanie. Prosimy o przekazanie podzigkowan od naszych komisj i dla wszystkich pracownikow 
jednostek budzetowych Miasta za ich co najmniej dobrq pracq na rzecz dzieci, mlodzieiy i 
doroslych- slowem wszystkich mieszka.ricow miasta i nie tylko naszego miasta. Mamy swiadomoid 
tego, i e  wykonujecie Paristwo swoje zadania w trudnych warunkach lokalowych, czqstok.06 przy 
niedoborze kadry a na pewno wynagrodzenia Wasze sq niskie, o wiele niisze od Sredniej krajowej. 

& Przewodntczqcy RM infonnacje z dzidalnoici jednostek bu&etowych Miasta za 2007 rok poddal 
pod glosowanie: 

Za- 13 glosow, przeciw- 0 glosow, wstrzymal s ip  0 glos6w. 
Radny Jerzy Dqbrowski by1 nieobecny podczas glosowania. 
Rada Miejska w Makowie Maz. przyjea informacjc z dzialalnokci jednostek budietowych Miasta 
za 2007 rok, kt6ra stanowi zalqcznik nr 17 do protokolu. 

Ad. pkt. 17 

Przyjecie informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i dodzieiy. 

Przewodnicqcy RM poprosil o opinie Komisji Rady: 
Komisja Budie tu... - pozytywna opinia, 
Komisja Polityki Regionalnej - brak opinii, 
Komisja Rewizyjna - pozytywna opinia, 
Komisja OSwiaty.. . Przewodniczqcy Jerzy Szyrnborski - pozytywna opinia. 
Poniewai bylem uczestnikiem spotkania w dniu 18 stycnia br., na ktorym przedstawiano pewien 
zarys planowanych form wypoczynku zimowego, wiqc mam material porbwnawczy. Na jego 
podstawie moina stwierdzik, i e  wiqkszoSd deklarowanych do przeprowadzenia form wypoczynku 
zostah przeprowadzona, a zabezpieczone na ten cel 6rodki w wysokoici 8 tys. z l  wykorzystane 
niemal co do zlot6wki. Z przedstawionych informacji wynika, ze generalnie zalozenia wstqpne do 
organizacji ferii zimowych zostaly zrealizowane, a nawet wzbogacone o nie prezentowane wczeiniej 
formy. Szczegblnie rClinorodne fonny wypoczynku zorganizod ZS nr 2, MOPS, a wirod klubow 
jak zwykle wyr6i;nili sip opiekunowie Ucmiowskiego Klubu Sportowego ,,Albertw. Wszystlum 
organizatorom wypoczynku serdecznie dziqkujemy . Proponujemy przyjqk przedtozone informacje. 

Przewodnicqcy RM informacje z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i dodzieiy poddal pod 
glosowanie: 

Za- 13 glos&w, przeciw- 0 gtosbw, wstrzymal sic- 0 glosow. 
Radny Jerzy Dqbrowski by1 nieobecny podczas glosowania. 
Rada Miejska w Makowie Maz. przyj~la informacje z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i 
mlodzieiy, M r a  stanowi zaiqxndc nr 17 do protokolu. 



Ad. pkt. 19 

Sprawy rbkne i wolne wnioski. 

2-ca B urmistsza Kazimierz Bkdobrzeski- miasto posiada pewien dokument opracowany prized 
kiIkoma laty, a mianowicie: "Projekt zaloieh do planu zaopatrzenia w cieplo, energie elelctrycnq i 
paliwa gazowe dla rniasta Makowa Mau,wieckiego w roku 2015". Ten dokument powinien by6 
przyjqty u c h d q  Rady Miejskiej, niestety nie by1 przyjqty, aczkolwiek zapisy, Mre  sq zrobione z 
bkka sic zdezaktualizow. Glbwny zarys jest jak najbardziej aktualny jednak zmienily sic r6wniez 
przepisy, ktbre w tym dokumencie zostaly przywdane do istnienia. Zgodnie z art. 19 ust. 1 prawo 
energetyczne, W y  wbjt, burmistn, prezydent miasta ma obowiqzek opracowania takiego 
dokumentu. Nasttpi1a nowelizacja tej ustawy i w art. 19 pkt. 3 nalee uwzglqdnid sprawy m i w e  z 
gospodark~ energetycz~ elaktrycw i cieplnq. Przepisy urijne zobowipjq nas do pewnych zmian. 
W zwiqdcu z tyrn jest potrzeba nowelizowania tego dokumentu, opracowania nowej wersji. 
Wstqpnie n a e m y  Irontakt z f b q  ktora opracowah ten dokument. Jednym z autorow jest Pan 
prof. dr hab. Miroslaw Dydczak, ktbry byl u nas i wstepnie wyrazi1 wolq, ch@ nowelizowania tego 
dokumentu. W zwi- z tym w imieniu Burmistrza zwracam sic o akceptacjq na opracowanie 
mwej wenji tego dolaunentu. W* siq to ze z m h q  w budtecie, naleq przewidzieC irodki na ten 
ceL Naldoby zlowk wniosek dotycqcy woli chwi opracowania tego doklumentu Na dzie6 
dzisiejszy trudno narn powiedzid ile nowelizacja bgdzie kosztowsda, gdye ten temat nie do kohca 
zostal omowiony z autorem tego projektu. MySlq, ie to b q h e  kwota ok. 15 - 20 tys. zl, jednak 
doldadnie nie potrafiq tego powiedzie.6. 

Pmwodniczqcy RM Ireneusz Peplowski- wiemy, *jest taka konieczno4d. Znamy ten problem, bo 
wczeSniej zapoznal nas z nim Pan Prezes Grabowiec. 

Prezes Sp6Lki "JUMA" Adam Grabowiec- aktualnie sytuacja na 6wiatowym rynku energetycznytn 
jest trudna i nieprzewidywah. Wzrost cen ropy naftowej, wdrajlanie w kycie rygorystycznego 
unijnego prawa ochrony &rodowiska oraz wprowadzenie optat za prawo wprowadzania do atmosfery 
dwutlenku wqgla, bra. zielonego Swiatla dla g6rnik6w powoduje, ze z pew@ obawq patrzq w 
przyszloa. Sytuacja miasta NIakowa Mazowieckiego jest nie do pozazdroszczenia pod wzglqiem 
bezpieczehtwa energetycnep. Problem ten ma swojq historiq i m e  wlasnym gciem ale do tego 
nie bqdq siq odnosi1. Sp64l-a "JUMA" spdnila wszystkie wymogi formalne i prawne dla poprawnego 
i zgodnego z prawem Mcjonowania ale stoimy pod kianq jeSli chodzi o dalszy rozwbj. Planujecie 
Padstwo budowq budynkbw socjalnych i inne przedsiqwzi~ia. ZauW8icie ile tych pieniedy 
przecieka nam przez palce, ile tych pieniqdzy tracimy z tego tyhdy ze kaida z instytucji jest 
ogrzewana oddzielnie. Ile mobm by byh pieniqdzy z a o s z c ~ 6  w skali roku i prze~laczyC na inne 
cele. Dlatego te2 jestem inicjatorem budowania lobbingu ludzi, ktbrym na sercu l e g  dobro miasta 
Makowa Mazowieckiego i jego miszkak6w. Staram sic pozyskiwad wszelkimi sposobami 
pnychylnych nam dziakzy, urzqdnildw, polityk6w i naukowcow aby rozwiqt6 problem 
cieplownictwa i mbc pozwoliC rozwijad sie miastu w taki spos6b jak wszme,  a nie w sposbb 
chaotycny i bez wyrahego cely jak jest w tej chwili. Proszq Was Radni o zwdanie nadzwyczjnego 
posiedzenia Rady Miasta Makowa Maz. poSwiqconej tej pmblematyce i tylko tej problematyce. 
Prosilbym aby potraktowak ten ape1 p o d e .  Bylem na obradach jednej z komisji, gdzie prosilem 
aby na obradach najbl2szej Rady Miasta malaid siq odrqbny punkt dotyczqcy cieplownictwa miasta. 
DziS wystqpujq jako ostatni, nie mam o to Mu, ale to Swiadczy o braku powagi zainteresowania ze 
strony P h t w a  tym problemem. Jeszcze raz ponawiam swojq pro4h o zwdanie nadzwycijnej Rady. 
Posiedzenie musi odpowiedzied na pytanie: czy i komu zaleky na rozwoju, a kto ma inne zdanie w 
tej materii? Przes thy  siq wreszcie oszukid  i mbwid, ie jakoS to by10 i jakoS to kdzie i iR kt06 
za nas $ sprawq zrdatwi, nikt za nas tego nie zaCtwi. Ci, Wrzy majq inne pomydy i wizje romoju 



miasta, moglr je przedstawib. &emy w demokratycznym b j u  i kaidy ma moAiwoSC 
wypowiedzi ale populizrn i gloszenie prawd w imie przypodobania siq elektoratowi jest anarchiq w 
moim przekonaniu i powinnno by6 ze wsz@ i p m z  wszystkich napimowane i bezwzgl&e 
tepione. Chcidbym Paristwa zabrak tam gdzie jestem, mianowicie do roku 201 5, a by6 moie dalej po 
to, abyscie nie tkwili w marnej przedo5ci i bezczynnej terakniejszo6ci. Wierze, ite temu miastu 
mamy iwit$e prawo i obowupk zagwarantowat5 rozw6j i przysdo~ na mi- naszych czadw, by 
Smialo mdc siq zmierzyk z wyzwaniami przyszloki. Prow nie traktowad tego jako patos, tylko jako 
cog takiego, co nas wszystkich dotyczy, co jest misjq rowniesz Was jako Radnych Bardzo jeszcze 
raz pros% o to, aby w jak n a j b l m  czasie zwdat nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- Panie Prezesie, muszq Panu powiedzieb, ke z naszej 
mownicy padaly jwt bardziej dramatyczne wypowiedzi i jakd MaMw siq nie zawalil. Zapewniam 
jednak Pan% 2e sprawa ciepla jest c@e omawiana i jest to b a r b  wakny problem przed kt6ryrn nie 
mamy zamiaru ucieM. B a r b  czpto padaja r b e  r o z w i w a  i gorqco sie tyrn iteresuje Pan 
Burmistrz. Jednak w tym momencie kiedy jest uchwalony buckkt i r e  siq pewne pomysly trudno 
o jakiei bnlaetne rozwkpmk Niemniej z m j w i q b  powam przylokg siq do tego, aby talc 
nadzwyczajna Rada na temat ciepla siq odbyla. WczeSniej poproszq Pana o spotkanie w mniejszym 
gronie, mok tylko z Prezydium Rady i mok ten problem uda narn sic pko&. 

a Radny Jan Kubaszewslri- Pani Przewodnicaca Rady Nadzorczej Spbldzielni Mieszkaniowej bardzo 
ch- jest do wspblpracy z miastem, jak cab spMzielnia, uczciwie, bez szwindli, na spokojnie. Nie 
chcialbym wracad do tej dzi& nieszczqsnej pomimo, ie moje nazwisko bylo -wane w roine 
sposoby, co uw- za stek khnstw i pom6wien. Te dzisiejsze pdajanki Rady, uwaiam Pani 
Przewodniczqca za absolutnie nie na miejscy bo odebratem to tak, ke oto patrzcie S-nia 
Mieszkaniowa chce wydad Wasze 170 tys., a Wy siq nie zgadzacie. Na razie to sq nasze pieni-, 
prawo nas nie zmusza do oddania i raczej my powinnigmy decydowak. JeAi zwracalihmy siq o 
pomoc, to Prezes Sp6tdzielni odsy1d nas do whnego psa jak sobie kupi. To f w ,  sq nagrania. 
Na dzieb dzisiejszy, co jest z filiqMiejskiej Biblioteki? Poprosq o wyjdnienie. 

Radny Jerzy Szymborski- Panie Frezesie, na jakiej podstawie ocenia Pan nasa Radq jako 
niepowahq? Bo Pana wypowiedi ewidentnie do tego d e d a .  Pan m6wi o populiimie, w 
kontekkie wyrainie widad Rady, nie jakiegoS innego organu. Z pewnym b6lem zadajq to pytanie, bo 
po tych pdajankach nie chcielibySmy sie droczyC i zaogniad atmosfery, bo chyba za duio zlych sl6w 
padto, opartych na dych pne;4lankac4 ze m i  intencjami zostdo pwiedziane. Wbrew temu, co 
m o d  Pan Prezez Gadomski, ja bylem swojego czasu pomydodawcq utworzenia sp6lla Miasto- 
Spbtdzienia i dlatego szczeg6lnie przykro shclutc takich oceniajqcych stwierdzen. 

Prezes Spblki "JUMA" Adam Grabowiec- slowa moje mob by@ zbyt dobitne. Nie do 
konfrontacji z Radnymi, nie jestem czlowiekiem, Mry pr6buje sld&ad ludzi ze sob% Pr6bujq Was 
wszystkich prosid o wsp&pracg, kby w imig wyiszego celu sie zjednoczyd, aby sig nie lapa6 za 
dhwka, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. My nie mamy czasu, dlatego m6wiq o tym wszystkim i 
podtrzymujq te dowa. Wychodzi na to, k to t y h  mnie zaleiy na tym cieple. Bylem na komisji i 
&em Pahtwu pytanie, city kt04 z P a h a  czytal: te dokumenty, bore q w mieicie i porastajq 
kunem od 15 lat? Nikt z Pahstwa nie podmbsl e k i  i nie powiedzid, poza -em miasta, kt6ry 
wie o istnieniu tych dokument6w. To sq dokumenty sztandmwe. h s z e  sobie zad& pytame co by 
bylo, gdyby np. w tym sezonie grzewczym walnqla rura gdzieS na osiedlu Ciechanowska (ok 4 tys. 
mieszkahcow). 

Przewodniczqcy RM Ireneusz Peplowski- z dokumentami, kt6re przedstawil dziS Pan Bmnistrz 
zapoznaliSmy sig na pracach Komisji i to nie jest dla nas nowa rzecz. Dokumenty te sq nam mane 
Panie Prezesie. 



Prezes Sp6lki "JUMA" Adam Grabowiec- w tej chwili owszem. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowslci- Pan Burmistrz Jankowski wprowadd nas jui w ten ternat 
na pracach Komisji. 

Prezes Spblki "JUMA" Adaxn Gmbowiec- zadalem to pytaaue przed Swiqtami i wiem, ie w tej chwili 
jest inna sytuacja Naprawdq mam dobre intencjq i ta debata jest nam potrzebna, bo musimy znalezd i 
wypracowak strategig. Jak ja dysq  w kuluarach, ze historia moie sig powtbrzyd, bo jest kt04 
(inwestor) zainteresowany calosciq. Zapraszam do wspdpracy, tylko z histori to naleiy wyciqgac 
wnioski. Obawa o bezpieczefistwo energetyczne miasta nie powinna by6 tylko domenq mojg 
rbwniek Burmistrza Miasta. Macie zdecydowane przepisy w ustawie o samorzqkie, energetyczne. 
To nie jest m6j wymyd, ja c h q  tylko tego, &by to miasto sig w koncu rozwijalo. JesteSmy 
zacofanym miastern pod tym wzglqdem, Ae nia mamy moidiwohci rozwoju. Sowa, ktore 
powiedzidem mogq w ka2;dej chwili ZmieniC na bardziej przyjazne i bardziej przychylne, ale nie na 
tym mi zaleq. Proszq nie braC do siebie osobiscie tych wyraien, bo moie rzeczywikcie s4 zbyt 
dosadne. Prosikem Patistwa o ten jeden punkt na obradach sesji, bo czas jest do tego najwyiszy. Dzi4 
rozrnawiam jako ostatni, nie ma jui gohi, nie ma prasy. Proszq jeszcze raz Pahstwa o powme 
potraktowanie tego tematu 

3 Przewodnic~y RM Ireneusz Pephvski- zapewniam Pana, ke w najbliiszym czasie sprawq cieph 
na pewno sig zajmiemy. Czy Pan Przewodnicqcy Szymborski jest usatysfakcjonowany z 
odpowiedzi Pana Prezesa? 

Radny J e n y  Szymborski- z tego jaki Pan Prezes ma stosunek do swojej funkcji- calkowicie, z 
odpowiedzi nie. 

Radny Tadeusz Szczucibski- Panie Prezesie, przez 4 lata p o m e j  kadencji co niektbrzy obecni tu 
na tej sali radni mieli do czynienia z tymi dokumentami, nie rmz byli w sqdzie, byli szykanowani, 
napiqtnowani, upokarzani z tego tytdu. Jako z doOwiadczenia cieptownik chcialem zapytaC, aura 
jaka jest taka jest, z tego co wiem w poprzednich latach bywaly lekkie zimy i cieplo nie przynosi 
zysku w takiej sytuacji, czy sq jakieS straty z tego tytdu, odnohnie lekkiej zimp Do 
Przewodnicmcej RN Pani Padowskiej mam pytanie, bo ta debata nie bez kozery ma byc zwdana, 
nie padto jeszcze stwierdzenie, 3;e chodzi o pieni-, bo nadejdzie czas i trzeba kdzie wytokyk 
miliony Aotych, czy kiedykolwiek na Waszym s p o t h u  byla mowa o tym, Ae gdy przyjdzie czas 
odkupienia cq4ci tego majqtku, jesteLcie gotowi? 

Prezes Sp6k "JLJMA'' Adam Grabowiec- skoro wszyscy Pa6stwo znacie ten dokument, tam jest 
data 2001 rok, dlaczego to nie zostalo uchwalone? To jest moja odpowiedi na pierwsze pytame. Ten 
dokument jest dohmentem sztandarowym jeMi chcemy pozyskaC irodki z zewqtrz, bo nas jest nie 
staC na &atwienie samodzielnie tego tematu. Natomiast na aurq nie m m y  wpiywu i robig co moge, 
&by nie wycitgak qki do wspblnikbw o dofinansowanie, o pieniqdze. Smq, ze bqdg m6gl 
przetnymaC ten rok bez jakich.4 wiqkszych sensacji, ale po co ja to wszystko robiq? Po to, kby  w 
sierpniu kaidego roku nie o $ d  Waszyrn wyborcom, te  od 1 paidziernika cena energii cieplnej 
idzie 10 - 15% do g6ry. Wszyscy czytamy gazety, olqdamy telewizjq, ducharny radia. Energia 
elektryczna idzie do ghry, wqgiel poszed prawie 30% do &ry w stosunku do ceny z lata ubieglego 
roku. Jak ja mam ParWm spokojnie thaczyC? Przy tych cenach, ktbre mam nie kreujq wielkiego 
zysku. Zrobilem strasznie duio je4li chodzi o to ile doitytem pienigdzy biorqc pod uwagq, Ae jest to 
talc d o &  sp6lka z mdym potencjidem jak moja. Czy ja prosiiem o jakiek pieniwe? Pewne historie 
jehli chodzi o bilans pozostawiarn w tej chwili na plusie. Zosta;ly doizolowane wszystkie we*, 
zostaly zainstalowane wqzly cieplownicze, ktirrych nie byto w 3 blokach szpitalnych na ul. Witosa. 
Zostala zalatwiona i sflacona sprawa zwiqma z Syndykiem i p. Kondrackim i tym bezumownyrn 
korzy-. Dzi4 jestem pewien, ie zabezpieczylem bezpieczehstwo swoich odbiorcbw, bo w 



kaidej chwili mogl by6 wyrok sqdu, M r y  mogl narn nak& z h e m  1 maja opuszczenie tych sieci 
i wybudowanie sobie do 1 paidziernika nowych. Co mogq to robiq i proszc o potraktowanie tego z 
sercem. To nie sq moje fanaberie, to nie sq moje wymysly. To miasto bqdzie moglo siq rozwijac 
wtedy jak bqdzie moglo zabezpieczyk media dla wszystkich potencjalnych odbiorcow. Widzq to w 
pewnych fazach, bo nie jest tak, ze my od razu bqdvemy tutaj Eldorado, tego nie kdzie. Wymaga to 
czasu, poswiqcen ale przede wszystkim wymaga wypracowania przez miasto i rnojq sp&q rowniez 
taktyki postqpowania, byimy wiedzieli w jakim miejscu bgdziemy za kilka lat. W najbl%szej 
dziesiqciolatce tak bym chcid. Rozmawiamy z profesorami, ktorzy zajmujq siq takimi tematami i z 
politykami, ktorzy sq rowniez za tym. Takie rozmowy siq jui odbyly, na ktorych z m d  miasta by1 
obecny. Chcq przez to powiedziec, de chcialbym aby za 10 lat nie bylo smrodu palonych gum, 
plastik6w, aby ten Mak6w skoro nie mode by6 centrum przemyslowym , by1 centrurn turystycznym, 
bySmy mieli sic czyrn poszczycik, aby szkoly mialy oszczqdnoici z ciepla i te pieniqke mogly 
przeznaczyd na jakieS inne cele. 

Radny Jaroslaw Wilkowski- Panie Przewodniczqcy, w M  siq drobny blqd w Pana wypowiedzi, bo 
Rada nie zapoznawala siq dokumentami na temat energetyki. Nie mielismy moiliwoici z nimi siq 
zapoznac tak samo, jak nie Rada zdecydowala o lokalizacji budynku socjalnego. JednoczeSnie 
proiba Panie przewodniczqcy o reagowanie na &pie uwagi podczas sesji ze strony radnych. Chodzi 

& mi o uwage podczas wystrlpienia Pani Pawlowshej jaka padla, za co serdecznie P w  przepraszam 
w imieniu Rady Miejskiej, takie uwagi s4 nie dopuszczalne. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- reagowal-em natychmiast, jezeli Pan w ogole slyszal, to 
kazalem Panu Romanowskiemu uspokoic sic i myilq, ze to wystarczy. JeSli chodn o dokumenty, to 
prawdopodobnie Pan Burmistrz zapozml nas na Kornisji Konsultacyjnej, jednak zapewniarn Pana, 
ze na pewno w najblizszym czasie odbqdzie siq debata w tej sprawie. 

Radny Stanislaw Romanowski- w zwitgku z tym, ze Pani Pawlowska w sprawach rohych 
powiedzida, ze podejmie temat wsp6lpracy pomicdzy sp6ldzielniq a sarnorz&iem i nie kwapi siq do 
podjqcia tego tematy ja podejmq ten temat. Przeczytam pismo, zadam Pani p w e  i poproszq o 
ustosunkowanie siq. Nastqnie radny odczyta1 pismo: "Makow Maz. 28.02.2005r., Zarzqd Wspblnoty 
Mieszkaniowej ul. Moniuszki 1 W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2005r. S-nia Mieszkaniowa 
Jubilatka w Makowie Maz. uprzejmie infonnuje, ze w a d  na jaluch s-nia moglaby zawrzeC 
urnowe z Zarzqlem WsMlnoty podane zostaw Pahtwu w terminie do konca trzeciego kwartah br.. 
Powydszy termin spowodowany jest zapocqtkowaniem wdraiania w s-ni w miesiqcu marcu br. 
mowelizowanego systemu rozliczen kosztow utrzyrnania poszczegblnych nieruchomoici zgodnie z 

& obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami. Stosownq inforrnacjq zatem przedo@my w odrqbnym 
piimie zgodnie z zadeklarowanym terminem." Podpisano Prezes Zarqdu Lech Gadomski. Pani 
Przewodniczqca, minqlo 3 lata i jako czlonek Z a r d u  Wsp6lnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 
1, ckgle czekamy na odpowiedi. Odpowiedi mieliimy dostac w trzecim kwartale 2005 roku. Ja 
bardzo proszq, zeby Pani zabrala glos w tej sprawie. 

Dyrektor MBP Tadeusz Maciniak- Rada Nadzorcza S-ni Mieszkaniowej podjqla uchwalq 
nakladajtpq na filiq biblioteki przy ul. Kopernika 22 czynsz w wysokoici 2.500 zl miesiccznie. 
Wyshchalem tutaj Pani Przewodnicqcej, kt6ra z takq troskq rnartwila siq o dzieci w tym mieicie. Z 
tej biblioteki korzysta ponad 400 osob, a w 90% sa, to czlonkowie spbIdzielni. Wypozyczono tam 
ponad 2 tys. ksi@ek w roku 2007, wiqc nie jest to malo. Pahtwo doskonale wiecie, ze budiet 
biblioteki jest skromny i na dzieb dzisiejszy nie stat5 nas na taki czynsz. Bylo to wszystko zalatwione 
poza prawem, bo jest umowa uzyczenia zawarta ze sp62dzielniq w roku 1985. Pan Prezes przyslal 
now4 urnowq, kiedy odmowilem wyglqdalo na to, ze byla jui odpowiedi przygotowana, bo za 15 
minut otrzymalem odpowiedi, kt6ra wypowiadala tam@ umowg z resm niezgodnie z prawem. Jesli 
MraS komisja chcialaby siq z tym zapoznak, s&q materidami. MySlq, ze z ta, wspblpracq i troskq o 
dzieci i mieszkaricbw Makowa, nie do koka  jest tak, jak probuje siq tutaj nam wmbwik. Sqdzq, 2e w 



dalszym ciqgu kdziemy szuW jakiegoi rozwiqmnia, bo w przeciwnym przypadku ta filia w e  
musiala skonczyd swojq dzialalnoSC. Problemem dla biblioteki miejskiej nie jest sam fakt likwidacji 
tej placowki, ale problemem jest gdzie ~ 1 0 3 6  te zbiory. Tam jest ponad 9 tys. lcsaek, a prkanterii 
cdej sprawie dodaje fakt, ze znaczna cqSk tego pomieszczenia (tj. w swnie 124 m2) zrjmujq zbiory 
Towarzystwa Milo4nik6w Ziemii Makowskiej, gdzie v-ce prezesern jest Pan Prezes Gadomski, a 
Pani Przewodniczqca RN jest cdonkiem Zarzqdu. 

Dyrektor ZS nr 1 Jan Kolos- chcidbym Pahtwu przypobek, ie  29 listopada 1977r. oficjalnie 
oddano Zalew. Mind0 30 lat, a przy tym Zalewie nic praktycznie nie bylo robione. Chcidbym 
zaapelod bykie P a w o  gdzieS w perspektywre, moze nie tego roku, ale nasepnego wzicli pod 
uwagq trzy neczy, moim zdaniem w a e :  

1. Zadbanie o wal, kt6ry oddziela Zalew od rzeki Orzyc. On jest jui talc poduurawimy, ze 
obudzimy sic, a wody w Zalewie juk nie b e e .  Moke z jakiegoS komponentu moina by 
pozyska6 Srodki, aby jak najmniej d o W  do tego. Moh nie wszyscy o tym wi- ale 
gdzieS obok Zalewu najduje siq b a r b  ladny kawdek wody i terenu, zwany starorzeczem. 
Tam jest teraz tr6d.b &romadzenia Smieci i moie pny okaqi starah o jakie9 Srodki bqdzie 
modiwo4d aobienia tam czegoh. Swego czasu z puli pieniqdzy Polskiego Zwiqku 
Wqdkarskiego wykonany tam byl przekop, udroienienie.Chcidbym Pahstwa zaprosid na 
wycieczlcq, byScie zobaczyli jak wyglqda skarpa rzeki Orzyc, tam gdzie siq budujq nowe 
budynkr, jak w y g w  sprawa dbania o drzewa. Ludzie, kt6rzy tam sic budujq jak kombinuj8 
z budowq schod6w itd. i jak zmienia s i ~  tam widok krajobrazowy. Nie wiem, czy to wszystko 
jest zgodnie z prawem i zdajq sobie sprawe, ze to najprawdopudobniej nie leky jut w gestii 
miasta, ale to sq rogatki miasta i warto ternu sic przyjrd. To prawdopodobnie mogloby by6 
pytanie do Pana Starosty. 

2. Kolejna sprawa, ktbq chcidbyrn poruszyc, to od paru lat jest zapis w budiecie miasta- 
budowa hali na terenie ZS nr 1. W tej chwili z 800 tys., ktbre talc wgdrowalo od ok. 6 - 7 lat, 
zrobilo s i ~  600 tys. w rozbiciu na 2009 i 2010 rok. Chcidbym uzyskak odpowidk, czy jest to 
realne, jakie kroki Pahstwo chcecie podj*, zeby w 2009r. m6c wykorzystad te pierwsze 300 
tys.? Je2eli jest to znowu pusty zapis, uczniowie z pierwszej klasy gimnazjum pytajq s i ~ ,  czy 

poCwiczyk jeszcze w nowej sali. 
3. W dniach 30 - 31 maja podjqli4my siq organizacji dziewi@dzisiqciolecia szkdy nr 1. 

chcidbym do Pahstwa mpelowa6, jehli macie jakie4 zdjecia lub materidy z w i m e  ze 
szkol~  znaczna czdk z Pahstwa chodzila do tej szkdy, moh o napisanie jakichS wspomnieh, 
to bardzo serdecznie proszq. JednoczeSnie juk dziS chcialbym cdq Rade zaprosic na obchody 
tej uroczystxhci, ktbre bqdq 31 maja, bo 30 maja bqdq obchody bkie wewnqtrzne dla 
dzieciakbw. 

Pnewodnicqca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Padowska- dziqkujq tym, ktbrzy 
glosowali za wnioskiem aby bonifrkata zostala przeznaczona na plac zabaw. Tym, ktorzy nie 
glosowali to ich sprawa, rnacie takie prawo, pomili4cie zgodnie z tym jak uw&diScie. Poniewai 
padlo wiele pytah, postaram siq odpowiadak po koleji. Radny Pan Kubaszewski, proszq Pana jestem 
po raz pierwszy na sesji i nic do Pana nie mam. Ma Pan prawo glosowad, a jak to jest Pana s p w a  i 
Pana sumienie. Pan Radny Tadeusz Szczucihki- czy s-nia o d w i  od spbh "JUMA"?, tego nie 
wiem, bo zrozurni&am, 2e sq zakusy aby rniasto prz.ej@o s-ke w cdoSci. 

Radny Tadeusz Szczucikki- sprostujq, Ale Pani zrozurnida. Konkretnie spytalem, bo jak sq 
wspbluicy to dzieh sic i inwestuja na zle i dobre. W przyszldci, niebawem zajdzie taka potrzeba, ke 
trzeba bgdzie wyloiyd 4 lub 5 milionbw na wykup majqtku, terenu itd. Czy przygotowaliSci siq na 
takq okoliczno~C? U& i Rada jest gotowa, ie jeSli trzeba bqdzie wyto2yk 5 mln., to ur& 2,5 mln. 

Przewodnicqca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- na ten temat nie 
rozmawialiirny. Niemniej jednak jak wiem sq wMciciele- Miasto reprezentowane pnez B&trza i 



Spbldzielnia reprezentowana przez Prezesa, nad nimi jest jeszcze Rada. Jdli Rada postmod r a m  
z Prezesem, bqdziemy rozmawia6, na razie nie gdybarny. My hby talc wysoka, swnq przek&, to 
musimy r o - d  na wahym, wiqc oni b& decydod. P h t w o  w &osowaniu dernokratycznym 
wyraiacie wolq cdej s~eczno8ci Makowa, natomiast w SpcMdzielni kaidy czlonek ma prawo 
przyjk6 i @+ wolq osobi6ci wyraziC. Nastepna sprawa, Pan Romanowski Stanislaw, odczytal: Pan 
pismo doid szybko ale aozumkkm, ke Wsp6lnota stara siq o umowq ze SpMdzieln~. Wiem, ze 
j a m  Wsp6lnota jest w Swdzielni, ale nie oni czlonkami Rady i my jako Rada nie zajmujemy siq 
ich sprawami. Oni majq swojq Radq i poprosili Prezesa o zarzql, a to nie jest nasza sprawa. Dlatego 
tez ja nie mogq Panu odpowiedzied na to pytanie, niemniej jednak w i o &  udam siq do Prezesa i tq 
sprawg wyjdniq (poprosila o ksero pisma), zobowiigujq siq to zrobid. Tych spraw siq nazbieralo, 
szydzicie ze mnie, przyjmujq to wszystko. Niemniej jednak naleky sic zastanowid nad histori4 
biblioteki, przygotowalam cdq historig biblioteki. Zrozumcie Pahstwo, i!e ja jestem Przewodnicqcq 
Rady czyli omb% ktbra spdecznie pracuje, nie jestem pracownikiem s-ni. W 1985 roku wlahiciel 
budynku ul. Kopernika 24, w zamian za posidloh5 od s-ni otrzymal rnieszkanie i shszne 
odszkodowanie. Na poc~tku lat 90-tych wl&ciciel podjd p e  zwrotu nientchomoSci w S e e  
Aministracyjnym jednak Sqd uzmd, ie wMcicielern tego budynku jest sw ie ln i a .  Bezsprzecznym 
w1rt4cicielem jest s-nia, co jest wpisane do ksirlg wieczystyck W 1985 roku s-nia nieodplatnie 
uZ;yczyla budynku Wojewbdzkiej Bibliotece Publicznej w Ostrdqce. 29.12.1989r. Sejm RP ustali1 
zmiany w konstytucji i w art. 1 zapisaao, te EW jest pabtwem demokratycznytn, prawnym, 
uneczywistniajwym mady sprawiedliwoSci spolecznej i zaraz potern weszla ustawa o samo-e 
terytorialnym z dnia 8.03.1990r., (wg. nowej ustawy biblioteka przeszla do grmny) gdzie w art. 7 
zaspokajanie zbiorowych potneb wsp6lnoty naleiy do zadab wlasnych gminy, w szczeg6lnoSci 
zadania wkne  gminy obejmuja sprawy pkt.9 kultury w tym bibliotek kommhych i innych 
plac6wek upowszechniania kultury. Po zmianach, czyli teraz obecnie ta sama ustawa o samorzqdzie 
terytorialnym, term nazywa siq ustawa o samorqdzie gminnym i w rozdziale I1 tyt. zakres dzidania 
i zadania gminy w art. 7 pkt. 9 kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 
ochrmy zabytk6w i opieki nad z a b y t b n ~  Bezsprzecznie bibliokka jest zadaniem wlasnym gminy. 
Byla cisza, spcMdzielcy siq nie upominali, po 13 latach w&n@o pismo od Burrnistrza Miasta 
Makowa Maz.- Z a r d  18 lutego 2003 r., w ktbrym to p h i e  B& Miasta Pan Tadeusz Ciak 
zloql wniosek o rozwiiganiu prawa ui?ytkowania wieczystego na nieruchomo$ci, na kt6rej 
usytuowana jest filia MBP przy ul. Kopernika 24. Prawo spbldzielcze, tu w tym wypadku jest 
oneczenie Sdu, art. 3 majqtek spbldzielni jest prywatnq wlasnoiciq jej czlonkow. My jako Rada 
Nadzorcza musimy d M  o p m  czlonkbw. Zgodnie ze statutem spbtdzielni w kwietniu i maju 2003 
roku odbyly siq zebrania grup cdonkowskich mi& innymi w sprawie zaopiniowania wniosku 
burmistrza, wszystkie grupy nie wymily zgody na rozwiqpnie prawa uzytkowania wieczystego. 
27.06.2003r. odbylo s i ~  zebranie przedstawicieli cdonkbw tzw. zebranie walne, ktbre ma najwyhze 
kompetencje, w porz&ku obrad pkt. 13 by10 podjwie uchwdy w sprawie rozw&ania prawa 
uzytkowania wieczystego na nieruchomo6ci, na ktbrej usytuowana jest filia MBP przy ul. 
Mickiewicza 24. Wed4ug lrsty obecnoici obecni byli: p. B d s t r z  Tadeusz Ciak, z-ca Burmistma 
Tadeusz Marciniak. 14.06.2007r. wyszla nowa ustawa o zmianie ustawy o spbldzielniach 
mieszkaniowych Dz.U. nr 125 z 2007r., w art. 4 po ust. 4 dodano: Zmqd smdzielni prowadzi 
odzielnie dla W e j  nieruchomoSci ewidncjq i rozliczenie przychodbw i kosztow. Dlatego talc 
walczyhm o ten plac, bo ktbry z blokbw zechce siq zlo@C, aby ten plac powst&, jak M y  blok ma 
swoje rozliczanie. Prowadzenie biblioteki jest zadaniem wlasnym gminy. Nie dosyb, ke bezplatnie 
konystaj~ z budynku i gruntbw, to spbldzielnia @ d a  podatek od wieczystej dzieriawy i 
nieruchomo$ci, czyli d@ac& do nie swojego M a .  Jaki jest rachunek ekonomiczny? Jak nas 
rozlicq spbldzielcy? To sq ich pieni* i spbldzielcy, kt6rzy tu si- moM powiedziet po co 
Pani w tej Radzie jest? Zastanbwcie siq Phstwo nad tym. Rada Nadzorcza uchwalila najniiszy 
czynsz do calego budynku i grunt6w. Duio dyskutowali6my na ten temat, ja jestem t a m  
czytelnikiem niezaprzeczalnym i jestem za tym, hby kultura i oMata istniala. W swoim iyciu 
prowadzilam to i z tego mam e m e r m .  25.03.2008r. wp$m&o pismo od dyrektora MPB, 
adresowane: Sp6IdzieZni.a Mieszkaniowa Lokatorsko ~ s n o i c i o w a  i nie wiem czy do Rady, czy do 



Zarzqiu. Pismo to jest o c m n e  prawno-un&wym, podwahj~ym decyzj~ Z@u jakoby 
nieprawnie Zarzql S-ni wypowiedzial umowq qczen ia  budynku. Biblioteka jak istniala, talc bqdzie 
istnied. Problemu z ks- u m  nie bqdzie, bo s~ szkoty podstawowe. M w i q  to jako byIa 
wizytatorka i byla nauczycielka jgzyka polskiego. Ile stracilihmy? 23 lata bedatnie uiyczalihmy 
budynek jednocze4nie placw od niego podatek, dobrowolnie odstrCpilihy od 552.000 A (2 tys. x 12 
m-cy x 23 lata), liczqc od 1991 r. 408.000 zl, tyle s@dzielcy mogli dost&, a nie dostali. JeJL chodzi 
o nasq wsPMpracq z miastem. 

Przewodniwy RM Ireneusz Peplowski poprosil o konkretne wnioski w nnriqzku z przeciqgajqcym 
s i ~  wystagieniem. 

Pnewodniczqca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawtowskit- poniewai: ja tak lubiq, to 
wzidam po jednej i po drugiej stronie co kto zrobil: Miasto w 2001~. burmistrz sprzedal 
wyposa2Rnie starej kotlowni wcdniej zakupione za p i e  mieszkahc6w. S-nia przdmda 
wyremontowane ulice Pulaskiego, Ciechanowska. 

Przewodnic2qcy RM Ireneusz Peplowski kolejny raz pcprosil o konlnetne wnioski w zwqzku z 
przeciqpjwym siq wyswieniem. a 
Przewodnicma Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- rocznie pbcimy podatku 
138.326,36 zl w tym z tyt. jeden od wieczystej dzierawy 12.083,86 d, od nieruchomohci 126.242,50 

Pnewodnicqcy RM Ireneusz Pepfowski- wszyscy uqtkownicy jhcq podatek, ja t& place i do 
nikogo nie mam o to pretensji. 

Przewdniczqca Rady Nadzorczej SSML-W "Jubilatka'' Wanda Pawltowska- ja teP nie mam, tylko 
pytam co otrzymujemy w zamian? 

Przewodnicqy RM Ireneusz Peplowski- teZ nic w zamian nie otrzymujg, mieszkam, jestem, Qge. 

Przewodnicwa Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- jestehy mieszkahcami 
miasta Makowa Maz. i mleiy nam na sprawnym funkcjonowaniu Dlatego pomogliimy rozwi* 
problem dostawy ciepla i ciepfej wody, ale nie kdziemy siq god& na jednostronne traktowanie nas. 
Pa dzisiejszej sesji dodam do wniosku, rnamy swoje poletko, dzialajmy na swoim poletku. Wy 
jestekie na tej wielkiej plaszczyhie, my na tej wielkiej Waszej plaszczyhie vljmujemy 
kawaleczek. Wychodzi na to, Pe bqdnerny siedziek na h n e j  phszczyhie, a Wy na whnej. 

Radny Stanislaw Romanowski- Pani Przewodniczqca, uzyskalem informacj~, k tui przed 
utwoneniem biblioteki na 0s. Kopernrka, ten bydynek by1 w Aym stanie i duie fbndusze w owym 
czasie przysdy z Urqdu Wojew6dzkiego w Ostrdqce z Wydziah Kultury, po to by mo@a tam by6 
biblioteka, co Pani na ten temat powie? 

Przewodnicwa Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- na ten teruat nic nie 
wiem, natomiast wiern, ze pismo zosta3.0 przygotowane tak samo pod wzglqdem prawnym, jak Pan 
Marciniak napid do nas. W p i h i e  p. Marciniaka ode- ke to nie jest pismo dyrektora 
biblioteki, to bylo pismo raczej organu prowadqcego, czyli rniasta, bo tak tam nas usadawial w 
odpowiednich momentach 

Roldny Tadeusz Szczucibki- Paxi Przewodniczqca., co ta Rada Nadzorcza robila k i h  lat w stecz? 

Przewodnicqa Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- pros% zapytaC 



Przewodniczqcy R M  Ireneusz Peplowski- jak d h p  jest Pani w Radzie? 

Przewodniczqca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- drum kacencjq, 6-ty rok. 

Radny Tadeusz Szczucihki- mam Wrakenie, ze s-nia najduje s i ~  w ddku finansowyrn i walczycie 
nieprawnie, a co z tym maj~tkiem co go sprzeclaliicie? 

Przewodnic~ca Rady Nadzorczej SML-W "Jubilatka" Wanda Pawlowska- czy nieprawnie to 
rozstrzygnie Sqd. Zmienil sic ustrbj, to co bylo 1985 roku zostalo mienione. 

Pnewodnicwy RM Ireneusz Peplowski p o d u ~ k o ~  Pani Pawlowskiej za bardzo wyczexpujw4 
wypowiedi. 

Prezes Spblki "JUMA" Adam Grabowiec- poczulern siq w o b o w q h  do sprecyzowania pewnej 
kwesti, p. Tadeusz Szczucihski poruszyl problem partycypacji w kosztach swki,  kt6rej jestem 
prezesem. Umowa s e k i  m6wi jasrno i wymhie jak ta partycypacja ma wyglqM, ale tutaj &by 
un.&t& nieporozumieh typu spMdzie1nia-miasto, bo to do niczego nie prowadzi, po to zabiegarn o $ 
debate. Jest opcja pozyslcania funduszy zewn~tmych. S-nia nie jest cidem s a m o ~ w y r n  i by6 

, moke pozyskanie hrodk6w na tego typu przedsiqwziqcia no* by6 dla s-ni niemokliwe do 
pozyskania By6 m o b  sp6ka kdzie musida stak siq np. ZECem lub tym podobnym cidm,  bysmy 
mogli pozyska6 pieniqdze z zewn4trz na to wielkie przedsiewzi~cie. 

Przewodnicqcy RM Ireneusz Peplowski- chcialbym Pana zapewniC, ze moje dzialanie skupi siq na 
tyrn aby w najblizszym czasie odbyla siq taka debata. 

Radni ustali termin debaty na dzieii 03.04.2008r. na godz.12.00. Planowana tematyka debaty: 
budynek socjalny, cieplo i sala sportowa. 

Ad. pkt. 20 

W o k  zrealizowania porz@cu obrad XX sesji Rady Miejskiej Przewodnicqcy RM radny Ireneusz 
Peplowski o godz. 16.30 zamknq1 jej posiedzenie. 
Na tym obrady i protokdowanie zakohczono. 


