
Protokół z IX sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 31 maja 2007r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Pepłowskiego.

Uczestnicy obrad IX sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załączniki
nr 1 i 2 do protokołu.

Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 12.00 otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej radny Ireneusz Pepłowski. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę,
Wicestarostę Powiatu, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, mieszkańców Miasta.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, wszyscy obecni.
Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady IX sesji trwały w czasie od godz. 12.00 do godz. 15.30.

Ad. pkt. 1

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski-  wniosek: zmiana  pkt.  5  podjęcie  uchwały  w  sprawie
rozwiązania  prawa  użytkowania  wieczystego  na  nieruchomości  położonej  w  Makowie
Mazowieckim stanowiącej własność Miasta Makowa Mazowieckiego, który po ustaleniach brzmi-
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zagody na zamianę prawa własności na prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości.

Następnie Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski, powyższą propozycję poddał pod głosowanie:

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 2 głosy.
Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyjęcie protokołu VIII sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
4. Zapytania i interpelacje Radnych.
5. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  prawa  własności  na  prawo

użytkowania wieczystego nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Makowie

Mazowieckim.
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne.
8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007r.
10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wysokości  i  zasad  ustalenia  opłat  za  świadczenia  przedszkoli

samorządowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
11.Przyjęcie informacji o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży).
12.Przyjęcie  informacji  o  planowaniu  organizacji  pracy  szkół  i  placówek  oświatowo  -
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wychowawczych w roku szkolnym 2007/2008.
13.Przyjęcie  informacji  o  przygotowaniach  do  remontów  w  placówkach  oświatowo-

wychowawczych.
14.Przyjęcie informacji o przygotowaniach do „Dni Makowa”.
15.Podjęcie uchwał w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.
16.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Maków Mazowiecki.
17.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w Makowie Maz.
18.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
19.Sprawy różne.
20.Zamknięcie obrad IX sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący RM powyższy porządek obrad poddał pod głosowanie:

Za – 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 2 głosy.
Porządek został przyjęty.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący RM poinformował,  że protokół  z VIII sesji  był do wglądu w biurze Rady, nie
zgłoszono żadnych uwag, przyjęcie jego poddał pod głosowanie:

Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Protokół z VIII sesji RM został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 3

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście. 
Od 26 kwietnia 2007r.:
– kierowałem bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Urzędu Miejskiego i Miasta,
– wydałem zarządzenia w sprawach finansowych,
– wziąłem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz Zgromadzeniu Wspólników TBS,
– zorganizowałem  naradę  z  udziałem  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  oraz

mieszkańców Miasta dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych ulic Mickiewicza i Przasnyskiej,
– odbyłem spotkanie w sprawie rozpoczęcia prac związanych z budową budynku socjalnego,
– zorganizowałem naradę dotyczącą organizacji tegorocznych „Dni Makowa”,
– uczestniczyłem w naradach dotyczących organizacji w naszym Mieście Dożynek wojewódzkich i

diecezjalnych,
– przewodniczyłem  pracom  komisji  ds.  nadania  odznaki  „Za  zasługi  dla  Miasta  Makowa

Mazowieckiego”.
(informacja Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ad. pkt. 4

Radny Stanisław  Romanowski-  4  grudnia  ubiegłego  roku  zadałem pytanie,  czy z  kasy Miasta
Makowa  Mazowieckiego  zostały  wzięte  pieniądze  na  zakup  zrębek.  Na  moje  zapytanie
odpowiedział na piśmie Z-ca Burmistrza, Pan Tadeusz Marciniak. Cytuję: "W odpowiedzi na Pana
pytanie uprzejmie informuję, że Miasto Maków Maz. nie poniosło żadnych kosztów związanych z
zakupem zrębków do kotłowni firmy INKLUZ w okresie sprawowania zarządu nad tą firmą przez
Burmistrza Miasta". Odpowiedź była i jest dla mnie nie satysfakcjonująca, ponieważ mija się trochę
z pytaniem, jest nieprecyzyjna, nie ujmuje całego okresu roku 2006, a szczególnie początku tego
okresu.  Biorąc  pod uwagę fakt,  że  dotarłem do dokumentu,  z  którego wynika,  że  były wzięte
pieniądze miejskie na zakup zrębek. Dlatego zwracam się w formie interpelacji do Pana Burmistrza
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i  proszę  nie  cedować  tego  obowiązku  odpowiedzi  na  kogoś  innego,  bo  znowu  będą  jakieś
nieporozumienia.  Proszę  mi  osobiście  odpowiedzieć  pisemnie  na  pytanie:  czy  w  roku  2006  z
pieniędzy należących do Miasta Makowa Mazowieckiego były wzięte pieniądze na zakup zrębek w
związku z problemem z ogrzewaniem?

Ad. pkt. 5

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę prawa własności na
prawo  użytkowania  wieczystego  nieruchomości.  Następnie  Przewodniczący  RM  poddał  pod
głosowanie:
Za- 13 głosów, przeciw- 1 głos, wstrzymał się- 1 głos.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/57/2007 z dnia 31 maja 2007r.  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności na
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 6

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości
położonej w Makowie Mazowieckim. Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/58/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt. 7

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze
bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej  mienie  komunalne.  Następnie  Przewodniczący RM
poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/59/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt. 8

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Następnie Przewodniczący RM poddał
pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/60/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  która  stanowi  załącznik  nr  7  do
protokołu. 

Ad. pkt. 9

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła  treść  projektu  uchwały w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  miasta  na  2007r.
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/61/2007 z dnia 31 maja 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2007r., która
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. pkt. 10

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – brak opinii,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia opłat za świadczenia
przedszkoli  samorządowych  prowadzonych  przez  Miasto  Maków  Mazowiecki.  Następnie
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 15 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/62/2007 z  dnia 31 maja 2007r.  w sprawie wysokości  i  zasad ustalenia opłat za świadczenia
przedszkoli  samorządowych  prowadzonych  przez  Miasto  Maków  Mazowiecki,  która  stanowi
załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. pkt. 11

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – brak opinii,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do informacji o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek
dzieci i młodzieży). Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła informacje o
przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i młodzieży), które stanowią załącznik nr
10 do protokołu.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 12.50 do godz.
13.00.

Ad. pkt. 12

Przewodniczący RM poprosił o opinię Komisję Oświaty:

Przewodniczący Komisji Oświaty... Jerzy Szymborski – komisja doszła do wniosku, że zajmujemy
się rokrocznie sprawami remontów w szkołach, wypoczynku dzieci i młodzieży, natomiast nigdy
nie zajmowaliśmy się sprawą organizacji pracy w szkołach, a od tej organizacji zależy wiele. W
dzisiejszych czasach dyrektor szkoły planuje pracę według ramowego programu z tym, że ramowy
program  planowania  daje  mu  wielkie  prerogatywy  i  możliwości,  jednak  to  się  wiąże  z
możliwościami finansowymi. Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej mówi,
iż w klasach 1-3 dyrektor szkoły na każdy oddział ma 4 godziny, w klasach 4-6 ma 3 godziny i w
gimnazjum po 2 godziny na każdy oddział. Specyfika każdej szkoły, każdego środowiska jest inna i
chodzi  o  to,  by  oferta  edukacyjna  w  każdej  ze  szkół  była  dostosowana  do  potrzeb  danego
środowiska.  Te  godziny  można  przeznaczyć,  np.  na  naukę  dodatkowego  języka  obcego,  zajęć
wyrównawczych,  na  prowadzenie  różnego  rodzaju  kół  przedmiotowych,  artystycznych,  kół
zainteresowań, działalności sportowej, rekreacyjnej itp. Te godziny nie muszą funkcjonować przez
cały rok szkolny, mogą być przydzielane na daną grupę. Nas interesowało najbardziej to, czy te
stworzone przez Ministra możliwości są w pełni wykorzystywane. Okazuje się, że przez gimnazja
tak, natomiast nie do końca, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe. Szczególnie, jeżeli chodzi o Szkołę
Podstawową nr 1, to w roku 2005/2006 wykorzystanie tych godzin wynosiło 86,6% możliwego
limitu tych godzin,  w następnym roku 53,8% i  planowanym roku szkolnym 2007/2008 ta  pula
wynosi 64% tych godzin. Jeśli  tylko tyle wykorzystujemy, to znaczy, że zubożamy naszą ofertę
edukacyjną, a po drugie, to może mieć wpływ, jeśli chodzi o wyniki sprawdzianów, czy egzaminów.
Uważamy, że  ta  sytuacja  jest  niewłaściwa na dzień dzisiejszy.  W Szkole  Podstawowej  nr 2  w
przypadku planowania  najbliższego  roku szkolnego,  stan  wykorzystania  tych godzin  przekracza
88%. Należałoby postawić pytanie, czy zawsze należałoby ten limit godzin wykorzystać? Zawsze są
uzasadnione potrzeby, ale nie zawsze mamy w pełni przygotowaną kadrę i to może być ta sytuacja,
że nie wszystkie godziny są w pełni wykorzystane.
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Komisja  przyjęła  i  proponuje  Radzie,  jak  i  organowi  prowadzącemu,  czyli  Burmistrzowi,  do
realizacji następujące wnioski:
1) dążyć do 100% realizacji godzin dyrektorskich w obu szkołach podstawowych w roku szkolnym

2008/2009;
2) rozważyć zasadność i stworzyć finansowe możliwości realizacji nie 2, a 3 godzin dyrektorskich

w naszych gimnazjach, również w roku szkolnym 2008/2009;
3) zniknęła sprawa gimnastyki korekcyjnej (swojego czasu były badania i na 43 tylko 3-je dzieci są

w pełni zdrowe, jeśli chodzi o postawę), dzieci nie są badane pod tym kątem. Nasza komisja stoi
na  stanowisku,  że  wszystkie  dzieci  przyjmowane  do  szkoły  we  wrześniu  powinny  być
przebadane.  W tej  chwili  rodzice  we  własnym zakresie  badają  dzieci  lub  nie  i  jeśli  lekarz
stwierdzi wadę, to zazwyczaj przechodzi się nad tym do porządku dziennego. Problem jest, który
często  prowadzi do niepełnosprawności. Ma to odbicie w osiąganiu wyników w nauce i powinny
zostać stworzone warunki finansowe do opłacenia badań dzieci. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej
muszą wrócić do szkół.

Zauważmy trend pozytywny, że liczba dzieci w oddziale się zmniejsza, sporadycznie pojawiają się
oddziały z liczbą dzieci 30 lub powyżej 30 i to jest zjawisko pozytywne, bo powoduje lepszą opiekę
edukacyjną.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- czy w pełni niewykorzystane godziny dyrektorskie, czy
nie jest to łamaniem rozporządzenia?

Przewodniczący Komisji Oświaty... Jerzy Szymborski – one mogą być niewykorzystane, ale śmiem
twierdzić, że każda godzina, to jest szansa na polepszenie poziomu pracy.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - brak opinii.

Radny Jarosław Wilkowski zgłosił problem braku opieki dentystycznej w szkołach. Jak wygląda
zatrudnienie dentysty w szkołach, kto jest władny?

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski wyjaśnił,  że Burmistrz Miasta. Następnie informację o
planowaniu organizacji  pracy szkół  i  placówek oświatowo - wychowawczych w roku szkolnym
2007/2008 poddał pod głosowanie:

Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła informacji o
planowaniu organizacji  pracy szkół  i  placówek oświatowo - wychowawczych w roku szkolnym
2007/2008, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. pkt. 13

Przewodniczący RM poprosił o opinię Komisję Oświaty:

Przewodniczący Komisji Oświaty... Jerzy Szymborski – środki na tzw. wydatki bieżące są bardzo
niskie. O ile remonty generalne w ubiegłych latach były prowadzone na wielką skalę, o tyle bieżące
remonty,  które  zapewniają  zachowanie  tej  materii  lokalowej  w  odpowiednim  stanie,  są  na
nieodpowiednim  poziomie.  Z  uznaniem należy odnieść  się  i  podziękować  dyrektorom obydwu
zespołów szkół, że we własnym zakresie są w stanie wygospodarować i zabezpieczyć środki na
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szereg prac, a nawet drobnych inwestycji. Myślę, że tylko dzięki temu stan sanitarny tych obiektów
pozwala  na  to,  żeby SANEPID dopuścił  je  do użytku.  Jeśli  chodzi  o  ZS Nr  2,  Pani  Dyrektor
wykazała 8 istotnych tematów remontowych do niewątpliwie szybkiego wykonania. Rzeczywistość
jest  taka,  że  subwencja oświatowa nie wystarcza na utrzymanie naszych szkół  na odpowiednim
poziomie  w  sensie  materialnym.  Nie  wystarcza  na  wyposażenie  szkół  w  nowoczesne  pomoce
dydaktyczne, naukowe i nie do końca zaspokaja potrzeby edukacyjne w sensie organizacyjnym.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- stan sal i sanitariatów w naszych placówkach jest dobry. Jest
oczywiste, że tych środków przydałoby się więcej i o tym myślimy. Obiecuję, że w przyszłym roku
będą większe pieniądze, ale na to, co jest potrzeba.

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski  informację  o  przygotowaniach  do  remontów  w
placówkach oświatowo-wychowawczych poddał pod głosowanie:

Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła informację o
przygotowaniach do remontów w placówkach oświatowo-wychowawczych, która stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.

Ad. pkt. 14

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - brak opinii,
Komisja Rewizyjna – uwaga, aby wszyscy zadbali o wygląd posesji, pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski informację o przygotowaniach do „Dni Makowa” poddał
pod głosowanie:

Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła informację o
przygotowaniach do „Dni Makowa”, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. pkt. 15

Radny Stanisław Romanowski zgłosił wniosek, aby przy każdym projekcie uchwały dotyczącym
nadania odznaki, były czytane uzasadnienia.
Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek.
Radny Jerzy Szymborski-(odczytał uzasadnienie o nadanie odznaki dla p. Krzysztofa Luciaka) Dr
Krzysztof  Luciak  podejmuje  z  dniem  1  marca  1958r.  pracę  w  Makowie  Mazowieckim.  Pełni
obowiązki kierownika poradni przeciwgruźliczej, obejmującej zasięgiem swojej działalności cały
powiat  makowski,  a  następnie  jest  kierownikiem  poradni  radiologicznej.  Pracując,  uczy  się  i
uzyskuje I i II stopień specjalizacji we ftyzjatrii oraz I stopień specjalizacji w radiologii oraz tytuł
doktora nauk medycznych.
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W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych gruźlica, tak w samym Makowie Maz., jak i w powiecie,
jest  groźną  i  postępującą  chorobą  społeczną.  Co  roku  wykrywanych  jest  ok.  200  nowych
zachorowań, z czego ponad 30% chorych umiera, a ponad 25% chorych prątkując zaraża innych.
Bardzo wysokie wskaźniki zachorowalności i umieralności, znaczna liczba przewlekle chorych oraz
duży stopień inwalidztwa oddechowego – to najważniejsze  wyzwanie dla  doktora K. Luciaka w
tamtym okresie. 
Dr  K.  Luciak dostrzega nieskuteczność leczenia  niekontrolowanego i  dlatego tworzy nowatorski
system leczenia  nadzorowanego,  którego istotą  jest  to,  że  chorzy przez  dwa lata  przyjmują  leki
bezpośrednio  w  zorganizowanych  w  tym  celu  punktach  leczenia  nadzorowanego  lub  leki  w
przypadkach koniecznych są dowożone do ich domów i zażywane pod nadzorem pielęgniarek.
Przekonanie do takiego systemu leczenia wymagało ogromnej pracy uświadamiającej prowadzonej
przez  doktora  K.  Luciaka  i  jego  zespół.  Zorganizowanie  nadzorowanego systemu leczenia,  jego
wdrożenie połączone z masową akcją szczepień i profilaktycznych badań radiologicznych, szybko
przyniosło  nadzwyczaj  pozytywne  efekty.  Obecnie  wskaźniki  zachorowalności  w  powiecie
makowskim należą do najniższych w kraju, a umieralność na gruźlicę jest bliska zeru.
Zasługi doktora K. Luciaka dla osiągnięcia takich efektów leczenia gruźlicy są niepodważalne. Bez
stworzonego przez Niego nowatorskiego systemu leczenia, setki chorych zmarłoby na tę chorobę.
Dr  K.  Luciak  jest  też  organizatorem  w 1959r.  placówki  czerwonokrzyskiej  w  Makowie  Maz.
Głównie dzięki Niemu zostaje powołany Zarząd Powiatowy PCK, którego prezesem jest On aż do
1994r.  Krzewienie  idei  humanitarnych,  oświaty  zdrowotnej,  organizowanie  kół  PCK  wśród
młodzieży szkolnej i dorosłych, tworzenie drużyn sanitarnych, domowa działalność opiekuńcza nad
przewlekle chorymi niepełnosprawnymi, propagowanie honorowego krwiodawstwa – to wspaniałe
osiągnięcia  wielu,  często  bezimiennych  wolontariuszy.  Animatorem  tej  działalności  był
bezsprzecznie dr K. Luciak.
Za  swą  wykonywaną  z  autentyczną  pasją  do  31.12.2002r.  pracę  zawodową,  pracę  społeczną,
działalność  partyzancką  i  w  ruchu  ludowym,  p.  płk.  dr  K.  Luciak  został  odznaczony  m.in.:
Srebrnym  Krzyżem  Zasługi,  Krzyżem  Kawalerskim  Orderu  Odrodzenia  Polski,  Krzyżem
Partyzanckim, Krzyżem Walki o Niepodległość, Medalem za Zasługi dla Ruchu Ludowego, Złotą
Odznaką PCK, Złotą Odznaką za Zasługi w Walce z Gruźlicą, Odznaką PCK Kryształowe Serce –
za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego” dla  Pana  Krzysztofa  Luciaka.  Następnie  Przewodniczący  RM  poddał  pod
głosowanie:

Za- 13 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 2 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/63/2007 z  dnia 31 maja 2007r.  w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego”dla Pana Krzysztofa Luciaka, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Radny Jerzy Szymborski-(odczytał uzasadnienie o nadanie odznaki  dla p. Zofii  Marmulewskiej)
Liceum Ogólnokształcące w Makowie Maz. ukończyła w 1964r. Wykształcenie wyższe – magister
pedagogiki i średnie bibliotekarskie.
Pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu matury w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
na stanowisku instruktora i od tej chwili na stałe związała się z Makowem Maz.
W latach 1975 – 1980 pracowała w Wojewódzkiej Radzie Związków Zawodowych w Ostrołęce z/s
w  Makowie  Maz.  Pod  koniec  1980r.  wróciła  do  pracy  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  na
stanowisko  kierownik  działu  gromadzenia  zbiorów.  Od  01.02.1991r  –  30.04.2005r.  (do  czasu
przejścia  na  emeryturę)  była  Dyrektorem  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej.  W  zawodzie
bibliotekarskim przepracowała 35 lat. 
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Poza pracą zawodową aktywnie zajmowała się działalnością społeczną. Od 1968r. jest członkiem
Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich,  w  których  pełniła  różne  funkcje.  Trzy  kadencje  była
Przewodniczącą Powiatowego Koła SBP, członkiem Zarządu Okręgu, członkiem Zarządu Oddziału
SBP. Od 1972r. jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej. Dwie kadencje jest
członkiem Zarządu, a od 1992r. Wiceprezesem Towarzystwa. 
Za  swoją  działalność  społeczną  i  pracę  zawodową  została  uhonorowana  odznaczeniami
państwowymi i resortowymi:

2005r. - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Złoty Krzyż Zasługi,
Odznaka – Zasłużony Działacz Kultury.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego” dla  Pani  Zofii  Marmulewskiej.  Następnie  Przewodniczący  RM  poddał  pod
głosowanie:

Za- 12 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 3 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 12 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/64/2007 z  dnia 31 maja 2007r.  w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego”dla Pani Zofii Marmulewskiej, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski-(odczytał  uzasadnienie  do  nadania  odznaki  dla  p.  Teresy
Marciniec ) Pracę jako nauczyciel rozpoczyna w 1968r. po ukończeniu studium nauczycielskiego,
kierunek filologia polska, najpierw w Szkole Podstawowej Nr 1, a po roku pracy przenosi się do
Szkoły Podstawowej Nr 2,  gdzie  pracuje  do tej  pory. Daje się  poznać jako zdolny i  pracowity
nauczyciel i wychowawca, doskonały organizator. Uczniowie Pani 
T.  Marciniec  odnoszą  wiele  sukcesów  w  konkursach  jęz.  polskiego  na  szczeblu  miasta  i
województwa ( 7 jej uczniów zostaje laureatami olimpiad z języka polskiego ). W latach 1973-1987
pełni funkcję przewodniczącej zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego z rejonu
Makowa Mazowieckiego. W 1978r.  broni pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim na
kierunku filologia polska. W roku 1986 zostaje powołana na wice-dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 2 i tę funkcję pełni do 1991r., w którym wygrywa konkurs na dyrektora tejże szkoły i pełni ją do
tej pory. 
W czasie pełnienia funkcji dyrektora szkoły w latach 1998-2001 realizuje międzynarodowy program
edukacyjny „Socrates” i  z  tego tytułu szkoła otrzymuje pomoc finansową w formie grantów na
swoją działalność. Powstaje też wiele publikacji  na temat miasta  Makowa, np.  „Przewodnik po
Makowie”, „Historia herbu Makowa Maz.”, „Maków na starej fotografii”.
Dużo czasu  poświęca  Pani  Dyrektor  na  zdobywanie  środków pozabudżetowych,  dzięki  którym
wykonuje wiele prac remontowych, zakupuje pomoce naukowe i sprzęt dla szkoły.
Praca Pani T. Marciniec była i jest doceniana przez władze oświatowe i samorządowe. Za swoją
pracę otrzymuje:
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  2001r.
Złoty Krzyż Zasługi  1988r.
Medal Komisji Edukacji Narodowej  1998r.
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej Stopnia I  1992r.
Nagrodę Specjalną Ministra Oświaty i Wychowania  1985r.
Nagrodę Kuratora Oświaty  1975, 1981, 1995r.
Nagrodę Inspektora  1987,1989r.
Nagrodę Burmistrza Miasta  1996, 1999, 2001, 2002r.
Udział szkoły w zawodach sportowych i uroczystościach miejskich, to także zasługa Pani Dyrektor.
Ostatni  występ  w dniu  31.03  br.  dzieci  i  młodzieży  z  Zespołu  Szkół  Nr  2  zgromadził  w sali
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widowiskowej Miejskiego Domu Kultury pełną salę dzieci, młodzieży i rodziców.
Biorąc pod uwagę działalność Pani Teresy Marciniec na rzecz szkoły, dzieci, młodzieży, rodziców i
miasta, wnioskuję o przyznanie Jej odznaczenia „Za zasługi dla Miasta Makowa Mazowieckiego”.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego” dla  Pani  Teresy  Marciniec.  Następnie  Przewodniczący  RM  poddał  pod
głosowanie:

Za- 13 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 2 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/65/2007 z  dnia 31 maja 2007r.  w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego”dla Pani Teresy Marciniec, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski-(odczytał  uzasadnienie  o  nadanie  odznaki  dla  p.  Mariana
Paczkowskiego) Pan Marian Paczkowski jest działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża od 1976r.
Przez cały czas działa w Makowie Mazowieckim. Jest założycielem Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy FEZ BOLT i jego długoletnim Prezesem. Jest inicjatorem współzawodnictwa na rzecz
oddawania  krwi  oraz  współorganizatorem  Olimpiady  Honorowych  Krwiodawców  od  5  lat,  a
ostatnio w 2006r. organizatorem Olimpiady w Makowie Maz. Jest organizatorem Klubu HDK przy
Urzędzie Miejskim – jest obecnie Prezesem tego Klubu. W ramach pracy Klubu jest inicjatorem
oddawania krwi w ramach Krwiodawstwa Honorowego dla potrzebujących mieszkańców Makowa i
okolic.  Sam oddał  47,950 litrów krwi.  Jest  również  ławnikiem w Sądzie  Rejonowym Wydział
Karny w Przasnyszu od 6 lat.  Jako długoletni działacz społeczny angażuje się w działalność na
rzecz Miasta Makowa Mazowieckiego. Współdziała z wieloma organizacjami o zasięgu miejskim,
jak i powiatowym, a w szczególności jest członkiem Rady Powiatowej OPZZ, Przewodniczącym
Sądu  Koleżeńskiego.  Jest  od  ponad  18  lat  Społecznym  Inspektorem  Pracy.  W  ramach  pracy
społecznej pełni funkcję Przewodniczącego Rejonowej Rady Krwiodawstwa.

Otrzymane odznaczenia:
– Odznaka Honorowa PCK IV st. leg. nr 92908 z dn. 08.04.1986r.
– Odznaka „Zasłużony dla woj. Ostrołęckiego” leg. nr 05868/88 z dn. 22.11.1989r.
– Odznaka Honorowa PCK III st. leg. nr 117976 z dn. 08.10.1991r.
– Brązowy Krzyż Zasługi nr 1632-86-159 z dn. 11.06.1986r.
– Odznaka Honorowa PCK II st. leg. nr 133168 z dn. 27.09.1996r.
– Kryształowe Serce leg. nr 160/96 z dn. 07.09.1996r.
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nr 276-2001-91 z dn. 07.11.2001r.
– Odznaka Honorowa PCK I st. nr 146196 z dn. 09.09.2004r.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego” dla  Pana Mariana Paczkowskiego. Następnie Przewodniczący RM poddał  pod
głosowanie:

Za- 11 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 4 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 11 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/66/2007 z  dnia 31 maja 2007r.  w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego”dla Pana Mariana Paczkowskiego, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Burmistrz  Miasta Janusz Jankowski-(odczytał  uzasadnienie do nadania odznaki  dla  p.  Tadeusza
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Wiśniewskiego) Nauczyciel muzyki. Od 1980 roku organizator i twórca orkiestry dętej powstałej na
bazie zakładowej orkiestry PMB Zremb. Nauczyciel  i  instruktor ponad 100 osób,  które czynnie
grały w orkiestrze. Jako kapelmistrz wraz z orkiestrą odnosi wiele sukcesów m.in. czołowe miejsca
w konkursach orkiestr  dętych OSP na szczeblu  byłego woj.  ostrołęckiego, koncerty i  przeglądy
Amatorskich  Zespołów Muzycznych na  szczeblu  ogólnopolskim.  Od 25  lat  uświetnia  wszelkie
uroczystości o charakterze miejskim jak i powiatowym. Wychowawca, społecznik, pełni funkcję w-
ce Prezesa OSP w Makowie Maz. 
Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem:
– „Za zasługi dla pożarnictwa”;
– „Zasłużony Działacz Kultury”;
– „Zasłużony dla woj. ostrołęckiego”.
Utożsamiany  przez  społeczność  miasta  Makowa  Maz.  jako  wielopokoleniowy  wychowawca
muzyków orkiestry dętej.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego” dla Pana Tadeusza Wiśniewskiego. Następnie Przewodniczący RM poddał pod
głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 5 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  15 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
IX/67/2007 z  dnia 31 maja 2007r.  w sprawie nadania odznaki „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego”dla Pana Tadeusza Wiśniewskiego, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed- nie jest moją złą intencją, że się wstrzymuję podczas
głosowania. Nie kwestionuję zasług osób, które zostały wymienione, ale uważam, że uzasadnienie
wniosku nie powinno w ten sposób wyglądać. Uzasadnienie wniosku nie jest przebiegiem życiorysu
i  otrzymanych  odznaczeń,  bo  jeśli  one  były,  to  zapewne  tam  jest  właściwe  uzasadnienie.
Wymieniając, że ktoś jest  członkiem zarządu, to jest  dobrze,  ale co on zrobił,  jako ten członek
zarządu? I to jet uzasadnieniem, dlatego, jeśli nie przyjmiemy otwartego regulaminu, gdzie będzie
ustalone, jaką mamy podstawę do uzasadnienia przyjąć, to odznaka „Za zasługi dla Miasta Makowa
Mazowieckiego”  spowszednieje.  Wiem  o  działaniu  dr  Luciaka,  który  ma  zasługi,  dyrektor
Marciniec,  nie  było  wszystko  wymienione,  co  byłoby  właściwe  do  uzasadnienia  np.  walka  o
nauczyciela,  kiedy  popada  w  kłopoty,  bo  są  różne  sytuacje  i  to  jest  właśnie  ta  zasługa.  W
uzasadnieniu wniosku takie  rzeczy powinny się  znaleźć.  Tak,  jak powiedziałam na posiedzeniu
komisji, najbardziej zasłużeni nie żyją i tam byłoby dużo do pisania. Moim zdaniem, to jest praca
na  rzecz  Miasta  już  w  okresie  spoczynku.  Robimy  to  oględnie  i  nie  przekonuje  mnie  takie
uzasadnienie wniosku.

Radny Jerzy Szymborski- staraliśmy się, jako Komisja Oświaty... formułując wniosek, przedstawić
zasługi.  To jest  pomyłka,  bo  rzeczywiście  w uzasadnieniach  przewija  się  to,  jaką  funkcję  ktoś
pełnił, a istotne jest, co ktoś osiągnął na danym stanowisku.

Ad. pkt. 16

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski-  ocena  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  w  Mieście
Maków Mazowiecki.

Podinspektor KPP Paweł Reszko przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa na terenie Miasta
Makowa Maz. w roku 2006, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Komendant PPSP Ireneusz Lewaśkiewicz wyjaśnił, iż obszerna informacja o stanie bezpieczeństwa
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na terenie Miasta Makowa Maz. w roku 2006 (załącznik nr 20 do protokołu) została przekazana
radnym. Następnie poinformował,  że jedynym zagrożeniem może być sytuacja pogodowa,  gdyż
wysokie temperatury sprzyjają powstawaniu pożarów.

Przewodniczący RM poprosił o opinię Komisję Polityki Regionalnej.

Przewodniczący  Komisji  Polityki  Regionalnej  Waldemar  Zabielski-  na  posiedzeniu  komisji
zapoznaliśmy się  z  materiałami.  Zgłoszono  wnioski  o  zwrócenie  uwagi  przez  funkcjonariuszy
policji na niezgodne z kodeksem parkowanie samochodów przy ul. Gen. Pułaskiego i ul. Witosa
oraz zwrócenie uwagi i patrolowanie miejsc, gdzie gromadzą się patologiczne grupy.

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:
Komisja Budżetu... – pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,

Przewodniczący Komisji  Oświaty...  Jerzy Szymborski  -  korzystając z  obecności  przedstawicieli
KPP i KPPSP chciałbym zapytać: 1) Ponieważ przestępstw narkotykowych zdarzyło się w ubiegłym
roku dużo,  jaki  był charakter tych przestępstw?  2)  Jak wygląda kontrolowanie przewozu przez
nasze  Miasto  ładunków  niebezpiecznych,  ile  było  stwierdzonych  przypadków  zagrożenia,  czy
zdarzyło  się,  że  pojazd  taki  uległ  kolizji  drogowej?  Jak  wielkie  jest  zagrożenie  przewożenia
substancji niebezpiecznych? Jak nasza straż pożarna jest technicznie i kadrowo przygotowana do
usunięcia  skutków  takich  zdarzeń?  Moją  wątpliwość  budzi  stwierdzenie  dotyczące  kontroli
okresowej, która jest prowadzona co 3 lata, a w przypadku niektórych firm wydaje się to dalece
niewystarczające, bo np. duże ilości amoniaku znajdują się w Onkenie.

Radny Tadeusz Szczuciński- czy nadal obowiązuje zasada, że zgłaszający telefonicznie fakt, iż w
określonym miejscu zbiera się grupa młodzieży, która zachowuje się niewłaściwie, czy nadal należy
podawać swoje imię i nazwisko, bo jeśli się tego nie zrobi, to policja nie zareaguje. Informacje te
wyciekają z policji i ludzie w podeszłym wieku boją się zgłaszać takie sytuacje, aby uniknąć ataku
ze strony młodzieży. 

Radny Stanisław Romanowski- przedstawię swoje uwagi dotyczące przedstawionych informacji na
temat  oceny  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  w  Mieście  Maków  Mazowiecki  w  roku  2006.
Informacja została sporządzona solidnie, niemniej zawiera kilka maleńkich potknięć. Na początku
mamy informację o niedużym wzroście  stwierdzonych przestępstw na  terenie Powiatu Makowa
Mazowieckiego.  W dalszej  części  mamy informację,  że  ilość  przestępstw wzrosła  o  ok.  12%.
Zwrócił moją uwagę zapis,  że wykrywalność w roku 2006, jeśli  chodzi o kategorię kradzieży z
włamaniem, wyniósł 14,9%. Policjant sporządzający informację, na początku zdania pisze, że słaby
wskaźnik wykrywalności. Bardzo cenię sobie takie przyznawanie się, bo wiem, że przyznawanie się
do błędów, potknięć, to przyznają się tylko ludzie mądrzy, silni i tacy, którzy chcą naprawić swoje
błędy.  Są  trzy  zdania  na  str.  3,  których  konstrukcja  jest  mało  komunikatywna  i  prosiłbym na
przyszłość dokonać zmian.  Te zdania to:  "Za dobre należy uznać wyniki  osiągnięte  w ściganiu
sprawców przeciwko życiu i zdrowiu jako daleko nie satysfakcjonujące wyniki przeciwko mieniu,
zwłaszcza  kradzieży  z  włamaniem".  Konstrukcja  tego  zdania,  następującego  po  nim,  jak  i
kolejnego, styl i konstrukcja tych zdań jest niewłaściwa. Po raz drugi spotykam się z samokrytyką
policjanta,  który  sporządza  tę  informację,  że  nie  satysfakcjonujące  wyniki  przeciwko  mieniu
zwłaszcza kradzieży z włamaniem. Na tej samej stronie jest, że "W tym okresie 3043 sprawców
wykroczeń zostało ukaranych MK na łączną kwotę 378.490 zł.". Rozumiem, że Panowie policjanci
w  swoim języku,  jak  rozmawiają,  jak  się  nawzajem informują,  to  stosują  różne  takie  skróty i
rozumiem, że te duże litery "MK" to są mandaty karne, bo tak to odczytałem. Natomiast prosiłbym
na przyszłość takich skrótów nie stosować, bo radni nie znają języka stricte policyjnego. W moim
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odczuciu informacja, że nałożono 171 mandatów karnych za wykroczenia drogowe, jest to mała
liczba, jest to moje takie subiektywne odczucie.

Wiceprzewodniczący  RM  Grażyna  Szwed  poprosiła  radnego  S.  Romanowskiego,  aby  nie
analizował sprawozdania, tylko przedstawił wnioski.

Radny Stanisław Romanowski-  duża  część informacji  jest  zawarta w formie tabelarycznej i  dla
mnie jest ona bardzo czytelna, jeśli chodzi o informację jednostkową, jak i w przypadku, kiedy chcę
dokonać analizy, jest to bardzo cenne.

Wiceprzewodniczący  RM  Grażyna  Szwed  ponownie  upomniała  radnego  S.  Romanowskiego  i
poprosiła o wnioski.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski-  Panie Radny, zapoznaliśmy się z tymi materiałami na
posiedzeniach komisji i powtarzanie się nie ma sensu, bo tracimy czas na to, co wszyscy doskonale
znamy.

Radny Stanisław Romanowski- żeby przedstawić wniosek, muszę sięgnąć do materiałów. Str.  5
wypadki drogowe na terenie Miasta Makowa Maz.  w roku 2006. Pierwsze miejsce w tej  tabeli
zajmuje  ul.  Moniuszki,  dwie  ofiary  śmiertelne.  Jestem  radnym  z  tego  okręgu,  gdzie  jest  ul.
Moniuszki  i  właśnie  były  dwie  ofiary  śmiertelne.  W  tym  miejscu  wyrażę  prośbę,  wniosek
mieszkańca osiedla Południe pod adresem przedstawiciela KPP, aby na ul. Moniuszki od strony
wjazdu z Warszawy do Makowa, przed cmentarzem, tam zdaje się miały miejsce te najgroźniejsze
wypadki, aby postawić tam makietę samochodu policyjnego, która to makieta przyczyniłaby się być
może do tego, że kierowcy wjeżdżający z wielką prędkością do Makowa, zdejmowaliby nogę z
pedału  gazu  i  zmniejszaliby prędkość  swoich  pojazdów.  Moim  zdaniem,  ale  również  zdaniem
wnioskodawcy mieszkańca os. Południe, przyczyniłoby się to do zmniejszenia liczby wypadków
drogowych i zmniejszenia liczby kolizji, to jest taka prośba. W dziale V informacji jest mowa o
prewencji, mam następującą uwagę, Panie Podinspektorze, w działaniach prewencji KPP nie widzę
współdziałania  ze  wspólnotami  mieszkaniowymi.  W  Makowie  mamy  21  wspólnot
mieszkaniowych, w których administruje MPUK, być może są i inne wspólnoty mieszkaniowe, ja
mówię tylko o tych, o których wiem. W poprzednim roku, jak i w latach ubiegłych, prosiliśmy o
kontakt z dzielnicowym, prosiliśmy, żeby częściej dzielnicowy przychodził na podwórko, ponieważ
jest w ciągu dnia pity alkohol, są inne przykre zdarzenia. Bardzo trudno jest doprosić się o to, aby
dzielnicowy przyszedł.  Jeśli  jest  zebranie  wspólnoty,  to  na  naszą  prośbę  dzielnicowy przybył,
natomiast brakuje tego kontaktu, nie wiem, czy raz w tygodniu, czy raz na 2 tygodnie byłoby bardzo
dobrze, gdyby ten dzielnicowy przyszedł na podwórko. Wykluczyłoby się tego typu rzeczy, jak picie
alkoholu  w  ciągu  dnia  na  podwórku,  co  jest  demoralizujące  dla  dzieci  i  młodzieży.  Na  str.7
wymieniona jest  lista  podmiotów,  z  którymi KPP współpracuje,  brak oczywiście  tych wspólnot
mieszkaniowych. Mam nadzieję, że po mojej prośbie, być może w przyszłym roku pojawią się tu
również  wymienione  te  wspólnoty  mieszkanioweże  KPP  współpracuje  z  nimi.  Na  marginesie
omawianej informacji należy powiedzieć, że dwa dni wcześniej na wspólnym posiedzeniu Komisji
Budżetu... i Komisji Rewizyjnej, że radni przyjęli wniosek o potrzebie powołania na nowo Straży
Miejskiej.  Niewątpliwie  powołanie  Straży Miejskiej  przyczyni się do zwiększenia,  podniesienia
stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  w  Mieście.  Na  zakończenie,  informacja  na  temat  stanu
bezpieczeństwa na  terenie  Miasta  Makowa Mazowieckiego  w 2006 roku została  przygotowana
solidnie. Przedstawienie planu o postawienie makiety samochodu policyjnego na ul. Moniuszki, w
mojej  ocenie  pietą  Achillesową  w  działaniu  KPP  w  Makowie  Maz.  w  zakresie  działań
profilaktycznych  i  prowadzonych  przedsięwzięć  zmierzających  do  ograniczenia  demoralizacji
dzieci  i  młodzieży,  jest  brak  dobrej  współpracy  pomiędzy  dzielnicowym,  wspólnotami
mieszkaniowymi.  Kończąc,  dodam,  że  w  przeszłości  zwracałem  się  do  Komendanta  KPP  w
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Makowie Maz., Pana Zbigniewa Skałkowskiego, za każdym razem spotkałem się ze zrozumieniem
i z życzliwością. Otrzymałem konkretną pomoc, za którą uprzejmie dziękuję Panu Komendantowi.

Podinspektor  KPP  Paweł  Reszko-  krótko  odniosę  się  do  wszystkich  wystąpień  dotyczących
bezpieczeństwa i  porządku  publicznego,  tego,  co  jest  w zakresie  działania  naszej  Policji.  Jeśli
chodzi  o  parkowanie  samochodów  na  ul.  Witosa,  czy  innych  ulic,  oczywiście  jest  problem
parkowania  pojazdów.  Myślę,  że  Państwo  znają  ten  problem,  ża  na  terenie  Miasta  parkują
samochody ciężarowe, które nie powinny parkować, kierowcy w pierwszym rzędzie są pouczani,
potem są nakładane mandaty karne i z parkowaniem w miejscach niedozwolonych jest taka sama
sytuacja.  To  jest  taka  Syzyfowa  praca,  co  bierze  się  z  tego,  że  Miasto  Maków  Maz.  nie  ma
parkingów i  ten  temat  był  solidnie  omawiany na  poprzedniej  sesji,  kiedy był  omawiany temat
parkingu  przy  szpitalu.  My ze  swojej  strony będziemy  realizować  zadania,  czyli  wykroczenia
dotyczące niewłaściwego parkowania na terenie Miasta Makowa Maz., będą przez nas ścigane w
sensie takim, że będziemy kierowców w pierwszym stopniu pouczać, a jeśli będą nagminnie łamać
te  przepisy,  będziemy  karać  mandatami  karnymi,  bądź  będą  kierowane  wnioski  do  Sądu
Grodzkiego. Kontrola miejsc gromadzenia się młodzieży, o takie informacje występowaliśmy do
Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego i do wspólnot na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego.
Miejsca,  w  których  ta  młodzież  się  gromadzi  zostały  nam  wskazane.  W  miesiącu  maju
przeprowadziliśmy kompleksowe działania w piątek i sobotę w godzinach wieczorno-nocnych i jest
tego typu sprawa,  że  jeżeli  jest  pogoda,  jakaś  grupa  młodzieży na  terenie  Miasta  Makowa się
znajduje, tylko, co oni mają ze sobą zrobić? To nie jest wytłumaczenie do tego, żeby w miejscu
publicznym spożywać alkohol, bo to jest wykroczenie. Jeżeli chodzi o przestępczość narkotykową
na  terenie  naszego  Miasta,  są  to  przypadki  dotyczące  handlu,  posiadania  i  jeden  przypadek
prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków. Tutaj głęboki ukłon w kierunku Miasta Makowa,
które ze swoich środków zakupiło testery, my je wykorzystywaliśmy, kończą się już, ale to pomogło
nam w pracy. Przestępczość narkotykowa jest duża na terenie Miasta, a liczby biorą się stąd, że
jeżeli  policja  zatrzymuje  osobę  rozprowadzającą  narkotyki  i  ma  co  do  niego  dowody,  że  on
wielokrotnie sprzedawał, to ta osoba popełnia wiele czynów. Są też sytuacje, że jedna osoba raz
została  zatrzymana  i  za  to  jedno  posiadanie  narkotyków  jest  kierowana  sprawa  przez  nas  do
prokuratury, a przez prokuraturę do sądu. Nie będę umiał Państwu udzielić odpowiedzi dotyczącej
przewożenia  ładunków  niebezpiecznych  na  temat  ilości,  dokładnego  czasu  przewozu,  trasy
przewozu. Wiem tylko tyle, że tego typu przewozy są nadzorowane i na terenie naszego Miasta i
powiatu w roku 2006 nie było żadnego zdarzenia z udziałem tego typu przewoźników. Kwestia
zgłoszeń nt. łamania prawa i tego, że policjant dyżurny przyjmujący zgłoszenie prosi o podanie
danych osoby zgłaszającej. Na spotkaniu w spółdzielni powiedziałem i powtórzę, nie ma takiego
obowiązku, żeby osoba przedstawiła swoje dane, jednak, jeśli te dane zostaną przedstawione, to ta
osoba jest świadkiem w sprawie i wtedy my możemy, jako policja skierować wniosek o ukaranie
takiej osoby. Praktycznie bez świadka w sprawie nasze wystąpienie o ukaranie do sądu narażone
jest na niepowodzenie. Skąd się bierze wyciek informacji? Takie mamy przepisy karne, że osoba,
która uczestniczy w sprawie jako strona (podejrzany), ma prawo zapoznania się z materiałami i
wtedy zapoznaje się z zeznaniami świadków. Tak ten proces przebiega i tak musi przebiegać do
czasu,  gdy ktoś  nie  zostaje  świadkiem koronnym,  a  świadek  koronny przy  wykroczeniach  nie
wchodzi  w grę.  Jeśli  chodzi  o  wystąpienie  Pana  Romanowskiego.  Przyznaję  się,  że  nie  jestem
świetnym polonistą, zdarzają mi się wpadki, błędy stylistyczne, ja przygotowywałem dla Państwa tę
informację, a Pan Komendant ją zaakceptował po drobnych zmianach. Przyjmuję uwagi, odnośnie
stosowania skrótów również, jednak uważam, że z kontekstu nikt z Państwa nie miał problemu, o
co w tym chodzi. Jeżeli chodzi o zakup makiety samochodu policyjnego, tę informację przedstawię
Komendantowi, ale wszystko sprowadza się do pieniędzy. Uważam, że dużo lepszym urządzeniem
są fotorejestratory umieszczane na masztach. Takie działania są podjęte, że na terenie powiatu będą
takie maszty z fotrejestratorami umieszczone, z tym, że nie na terenie Miasta Makowa.
Brak informacji o wspólnotach mieszkaniowych w naszych informacjacjach, za to przepraszam, ale
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to nie znaczy, że współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi na terenie Miasta nie ma. Uwagi
typu,  że  dzielnicowy powinien  częściej  docierać  do  ludzi  są  właściwe i  zasadne  tylko,  że  jest
problem tego rodzaju, że mamy stan jednostki, jaki mamy na Miasto Maków, które wg. informacji
zawartych  na  stronie  internetowej  jest  10,8  tys.  mieszkańców  i  na  tą  ilość  przypada  2
dzielnicowych. Młodzież z powiatu, która uczęszcza do szkół w Makowie jest również do obsługi
dzielnicowego. Na spotkaniu w spółdzielni ustalono, że dzielnicowy będzie pełnił dyżury, aby mieć
możliwość  kontaktu  z  mieszkańcami  i  ten  wniosek  realizujemy.  Ostatnia  sprawa,  dotycząca
demoralizacji  młodzieży i współpracy dzielnicowego ze wspólnotami mieszkaniowymi. Pozwolę
sobie stwierdzić, że jest to zdanie prawdziwe, ale tylko w małej części, bo wychowanie młodzieży
najbardziej zależy od rodziny, szkoły, a od wspólnoty mieszkaniowej zależy w dużo mniejszym
stopniu.  Prześlemy Państwu informację  nt.  przewozu  ładunków niebezpiecznych,  ale  to  będzie
musiał  przygotowć  kierownik  referatu  ruchu  drogowego,  który  w  tej  materii  posiada  większą
wiedzę niż ja.

Komendant PPSP Ireneusz Lewaśkiewicz- padło pytanie nt. zakładów, które przechowują ładunki
niebezpieczne, tj. amoniak, kwasy i zasady. Nasze działania mogą polegać na rozszczelnieniu tych
zbiorników w dwojaki sposób: 
– możemy działać podając wodę w przypadku amoniaku, powoduje to reakcje, że w jakiś sposób

działanie amoniaku może to ograniczać.
– możemy  wprowadzić  ludzi,  którzy  są  zabezpieczeni,  mamy  taki  sprzęt  do  zabezpieczenia

pełnego,  czyli  kombinezony  z  aparatami  powietrznymi.  Przy  pomocy  tych  kombinezonów
możemy wejść w zagrożoną strefę i ewakuować poszkodowanych, wyznaczyć strefę zagrożenia
w zależności od stopnia zagrożenia.

Zakłady pracy, w których występuje takie ryzyko, posiadają plan działań w przypadku wystąpienia
takiego  zagrożenia,  w  których  są  określone  wielkości  stref  bezpiecznych  i  niebezpiecznych.
Powiedziałbym, że większym zagrożeniem, niż zakłady, są zagrożenia na drodze, jednak materiały
przewożone, są w większym stopniu monitorowane. Myślę jednak, że są też przewożone materiały
niebezpieczne, które nie są monitorowane i tu jest dużo większe zagrożenie, bo nie wiemy, co i
kiedy jest  przewożone. Często możemy się spotkać z  tym dopiero,  jak wystąpi zagrożenie.  Nie
pamiętam, żeby było takie zdarzenie i miejmy nadzieję, że się nie zdarzy. Najbliższymi jednostkami
chemicznymi  przystosowanymi  do  działania  w  strefach  skażonych,  są  jednostki  w  Ostrowi
Mazowieckiej i w Makowie. Możemy zadysponować te jednostki poprzez Komendę Wojewódzką
w Warszawie.  My mamy troszkę  sprzętu  do  uszczelnienia,  aby taki  wyciek  trochę  ograniczyć,
natomiast do przepompowywania nic nie mamy.

Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed-  słuchając  realizacji  pkt.  dzisiejszej  sesji,  zwróciłam
uwagę  na  jedną  rzecz.  Z  niebezpieczeństw,  jakie  mamy  związane  z  młodzieżą,  brakuje  mi
potwierdzenia ze strony policji do nas radnych, do Burmistrza, że jednak to, co Pan Szymborski
powiedział odnośnie realizacji godzin dyrektorskich, jednak trzeba przeznaczyć więcej tych godzin
na zajęcia pozalekcyjne, żeby nie było tak, że ta młodzież nie ma co ze sobą zrobić. Wiadomo,
młody  człowiek  jest  agresywny,  pełen  emocji  i  musi  gdzieś  te  emocje  gubić.  Druga  sprawa,
zaobserwowałam,  że  młodzież  nie  zdaje  sobie  sprawy z  konsekwencji  popadania  w  konflikt  z
prawem. Uważają, że jedna, druga wpadka nie ma wpływu na ich przyszłość i brakuje mi spotkań
takich  osób,  które  uświadomiłyby  młodzież  o  skutkach  popadania  w  konflikt  z  prawem.
Uświadomiłyby, że popadanie w konflikt zamyka im drogę na wybrane studia, kierunki, wybrany
zawód. Jeśli ktoś odbył karę więzienia, niestety ma niesamowity później problem znaleźć pracę,
odnaleźć się w środowisku. Może w szkołach średnich będzie część, która zrozumie, o co chodzi.
Mój wniosek jest taki, czy jest w ogóle możliwość nawiązać współpracę na zasadzie kontaktu z
młodzieżą  szkół  gimnazjalnych,  czy  ponadgimnazjalnych,  żeby  im  uświadomić  to
niebezpieczeństwo ich karania, żeby ta przestroga zadziałała w jakiś sposób. 
Kolejna sprawa, zmieniają ludzie dachy, czy u nas na terenie Miasta można gdzieś bezpiecznie
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składować  eternit?  Robimy  piękne  chodniki,  mam  prośbę,  jako  mieszkaniec,  jako  radna,  jak
dogadać  się  z  policją,  jak  to  zrobić,  żeby nie  stały  samochody ciężarowe  na  chodnikach?  Te
chodniki  się  zapadają,  później  muszą  być  poprawiane,  nigdzie  tak  nie  ma,  żeby  ciężarowe
samochody wjeżdżały na chodnik. Mój gorący apel jest, jeśli te chodniki dalej mają być ładne, aby
coś z tym zrobić.

Przewodniczący RM wyjaśnił, że radna Elżbieta Michalska poprosiła o wcześniejsze zwolnienie z
obrad sesji i o godz. 14.50 opuściła spotkanie.

Następnie Przewodniczący RM informację nt. oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w Mieście
Maków Mazowiecki, poddał pod głosowanie:
Za- 14 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła informację nt.
oceny stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście Maków Mazowiecki.

Przewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach, która trwała w czasie od godz. 15.00 do godz.
15.10.

Ad. pkt. 17

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia, Przewodniczący Komisji  Waldemar Zabielski
wyjaśnił, że komisja bardzo wnikliwie zapoznała się ze sprawozdaniem i komisja widzi problem
związany z segregacją odpadów oraz z brakiem samochodu, który dowoziłby odpady na wysypisko
w Woli Pawłowskiej.

Komisja Budżetu... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Oświaty... - brak opinii.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami w
Makowie Maz. poddał pod głosowanie:

Za- 14 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” przyjęła sprawozdanie z
realizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  w  Makowie  Maz.,  które  stanowi  załącznik  nr  21  do
protokołu.

Ad. pkt. 18

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski  poinformował,  że radny Stanisław Romanowski  na pytanie
dotyczące zakupu zrębek, otrzyma odpowiedź pisemną zgodnie z terminem ustawowym w ciągu 14
dni.

Ad. pkt. 19

Radny  Jan  Kubaszewski-  z  uwagi  na  to,  że  mam  niepełnosprawne  dziecko,  bywam  częstym
gościem w Szkole Podstawowej nr 2. Tam ktoś robił parking i ja chciałbym poznać twórcę tego
parkingu. Nie dość, że jest on zrobiony w sposób niedbały, na przejście, gdzie chodzą dzieci, to jest
taka  jakość  cementu,  że  ja  jadąc  napompowanym wózkiem ścieram opony,  kto  za  to  zapłaci?
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Chyba, że to jest zrobione tymczasowo. Jadąc wózkiem z dzieckiem niepełnosprawnym, mamy do
wyboru, albo jechać po schodach, albo czekać, jak wszystkie dzieci przejdą, bo wózkami blokujemy
90% chodnika.  Ja  tam bardzo serdecznie zapraszam Panią redaktor,  żeby to  uwieczniła.  Druga
sprawa  dotyczy działalności  wakacyjnej.  Z  tego,  co  zaobserwowałem,  to  kluby organizują  dla
sportowców, MOPS dla ok 30 dzieci, bardzo ogólna informacja działalności w MDK, natomiast nie
znam  do  końca  planów  szkół.  Czy  szkoły  kompleksowo  obejmą  te  dzieci,  które  zostaną  na
wakacje?  Większość  dzieci  makowskich  zostaje  w  Makowie  i  chodzi  o  to,  żeby  miały
zagospodarowany czas  w lipcu  i  sierpniu.  Prosiłbym Pana  Burmistrza,  żeby na  następną  sesję
powiedział, czy będzie to dopracowane, czy zostaje w takiej formie jak jest?

Mieszkanka Makowa  Maz.  Danuta  Krzyżewska-  chciałabym, żeby radny Pan  Jerzy Dąbrowski
powtórzył  tutaj  rozmowę,  którą  mieliśmy  w  poniedziałek,  dotyczącą  lokalu,  który  obecnie  ja
zamieszkuję.

Radny Jerzy Dąbrowski- temat jest  znany całej  Radzie,  gdyż przez  wiele miesięcy przewija się
sprawa przydziału lokalu dla Pani Krzyżewskiej. Była Pani u mnie o pomoc, jakby takie wpłynięcie
na  Burmistrza,  aby  przydział  został  załatwiony.  W  swojej  rozmowie  wróciliśmy  do  kwestii
przydziału lokalu przy ul. Mickiewicza 33. Od początku, jeszcze pracując w ZGM na stanowisku z-
cy kierownika, byłem przeciwny zmianie sposobu użytkowania tego lokalu na lokal mieszkalny.
Jednak ze względu na natarczywe, tak jak w tej chwili, stanowisko Pani Krzyżewskiej, ówczesny
Burmistrz Miasta K. Kowalski w 2001r., zdecydował o zmianie użytkowania tego lokalu. Decyzja
zapadła,  lokal  został  przygotowany do  zamieszkania  przez  wtedy jeszcze  8  osobową  rodzinę.
Protokół Pani Krzyżewska podpisała, zgodziła się na warunki, jakie wtedy ZGM mógł stworzyć, a
po jakimś czasie zgłosiła, że ten lokal nie spełnia praktycznie wymogów lokalu mieszkalnego, że ta
powierzchnia nie satysfakcjonuje Panią. W międzyczasie jeszcze jedno dziecko Pani urodziła i od
tego momentu ten metraż i stan techniczny Pani nie odpowiadał. W czasie rozmowy zadałem Pani
pytanie,  jakie  jest  w  tej  sprawie  stanowisko  Burmistrza  i  jakie  jest  stanowisko  Komisji
Mieszkaniowej?  Pani  stwierdziła,  że  nie  wie,  że  nie  zna  oficjalnego  stanowiska.  Były jakieś
obietnice ze strony Burmistrza Jankowskiego, że po wykonaniu prac adaptacyjnych budynku przy
ul.  Przasnyskiej,  Pani  dostanie  tam  przydział.  Pani  stwierdziła,  że  na  przydział  lokalu  32  m²
powierzchni  nie  wyraża  zgody  i  oczekuje  czegoś  większego,  natomiast  stanowiska  Komisji
Mieszkaniowej, która opiniuje przydział lokalu przez Burmistrza nie było. Wyjaśniłem Pani, że nie
jestem w stanie jej pomóc, bo tą sprawą zajmuje się Komisja Mieszkaniowa i Burmistrz Miasta,
gdzie z tą sprawą powinna się zwrócić.

Radny  Tadeusz  Szczuciński-  dziwi  mnie,  że  Pani  Krzyżewska  nie  zna  stanowiska  Komisji
Mieszkaniowej,  gdyż  na  poprzedniej  sesji  wypowiedziałem  się  na  ten  temat,  iż  Komisja
Mieszkaniowa nie ma w swoim zadaniu szukać na zamianę mieszkania. Komisja Mieszkaniowa jest
ciałem społecznym, doradczym, a decyduje o przydziale mieszkania tylko i wyłącznie Burmistrz.
Skoro Burmistrz Pani coś obiecał, to proszę się zwracać do Burmistrza, a nie do Komisji.

Radny Jarosław Wilkowski- chciałbym przypomnieć artykuł w „Kurierze”, nie wiem, jak inni radni
reagowali na prośbę Pani Krzyżewskiej, ale ja ze swojej strony zareagowałem w sposób taki, że
rozmawiałem w Pani sprawie z Burmistrzem i Komisją Mieszkaniową oraz byłem sam Pani lokal
obejrzeć.  Naprawdę  współczuję  Pani,  że  mieszka  Pani  w  takich  warunkach,  ale  napisanie  w
artykule, że radni nic nie robią, a biorą pieniądze, to ja poczułem się urażony i miałem zamiar wejść
do redakcji, aby zapytać, co oni mają na myśli.

Mieszkanka Makowa Maz. Danuta Krzyżewska wyjaśniła, że to wyszło z redakcji, a nie od niej.

Radny Tadeusz  Szczuciński-  Komisja  Mieszkaniowa zajęła stanowisko,  że  po przeprowadzeniu
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wizji, skłonna jest usunąć te usterki. Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie przydzielić Pani innego
lokalu, bo sytuacja mieszkaniowa jest ciężka w Makowie.

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski  wyjaśnił,  że  dlatego  nigdy nie  obiecywał  pomocy  w
znalezieniu lokalu dla Pani Krzyżewskiej i byćmoże problem w jakimś stopniu zostanie za jakiś
czas  częściowo  rozwiązany,  kiedy  zostanie  pobudowany  budynek  socjalny,  gdyż  kolejka
oczekujących na mieszkania jest bardzo długa.

Ad. pkt. 20

Wobec  zrealizowania  porządku  obrad  IX sesji  Rady Miejskiej  Przewodniczący RM
radny Ireneusz Pepłowski o godz. 15.30 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej     
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM Ireneusz Pepłowski                 
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