
Protokół z V sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 29 grudnia 2006r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 
radnego Ireneusza Pepłowskiego.

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

Obrady V sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 12.00 otworzył Przewodniczący 
Rady Miejskiej radny Ireneusz Pepłowski. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, 
Zastępcę Starosty, 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 V sesji trwały w czasie od godz. 12.00 do godz. 14.45.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący RM Ireneusz  Pepłowski-  wnoszę o zmianę porządku obrad.  Chciałem Państwa 
poinformować, że z przyczyn elektronicznych, Wysoka Rada nie mogła zapoznać się z protokołem 
ostatniej sesji. Ten punkt, proszę o przełożenie na następną sesję.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski, zmianę porządku obrad poddał pod głosowanie:

Za- 15 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Porządek został przyjęty.

Porządek obrad po zmianach:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian .
2. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
3. Zapytania i interpelacje Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Miasta Makowa Mazowieckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Miejskiego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2007.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Makowa Mazowieckiego z 

organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok”.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  „Regulaminu  określającego  wysokość  stawek  i 
szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków do  wynagrodzenia  zasadniczego,  szczegółowe 
warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i  godziny 
zastępstw  doraźnych  oraz  wysokość  i  warunków  wypłacania  nagród  i  innych  świadczeń 
wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na 2007 rok”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2006r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 

roku budżetowego.
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10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym.
11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej.

Pkt. 2.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski-  Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście.  Od 
dnia 14 grudnia 2006r.  kierowałem bieżącymi  sprawami dotyczącymi funkcjonowania Urzędu i 
Miasta,  nadzorowałem  realizację  budowy  Centrum  Kultury  Fizycznej  i  Sportu,  analizowałem 
projekt  budżetu  Miasta  na  2007r.,  wydałem  zarządzenia  w  sprawach  finansowych,  zleciłem 
wykonanie  ekspertyzy  stanu  technicznego  budynku  po  Urzędzie  Skarbowym,  analizowałem 
wspólnie z radcami prawnymi sprawy sądowe między Miastem a firmą Inkluz i innymi podmiotami.

Pkt. 3

Radny Stanisław Romanowski- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tytułem 
statystyki- najpierw będzie kilka danych, a na końcu będzie pytanie postawione pod adresem Pana 
Burmistrza. Moja wypowiedź będzie dotyczyła 4 wersji załącznika nr 4 do projektu uchwały w 
sprawie dokonania zmian w budżecie miasta. Za każdym razem ten załącznik nr 4 nosi taką nazwę: 
wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz prognoza na lata 2007 – 2008. Późniejsze 
wersje mają zmienioną końcówkę i ta końcówka brzmi: 2008 – 2009. I tak: z dnia 14 grudnia br. ten 
załącznik nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta, w kolumnie – wysokość 
wydatków w roku 2007 – widnieje kwota 6mln. 543tys. 907zł. W drugiej wersji,  jest to wersja 
załącznika na dzień dzisiejszy, jest to 29 grudnia 2006r., jest to załącznik do uchwały w sprawie 
dokonania  zmian  w  budżecie  miasta.  W  kolumnie  –  wydatki  na  2007r.  -  widnieje  kwota 
6mln.345tys. 519zł. Jest to kwota o 198 tys. 388zł. mniejsza. O prawie 200tys. mniejsza.  Istnieje 
jeszcze 4 wersja tego załącznika z datą 19.10.2006r. Analizując wydatki wyszczególnione w tej 
kolumnie,  wydatki  w roku  2007  w  załączniku  nr  4,  porównując  je,  wyliczyłem różnicę.  Otóż 
różnica w rubryce- wysokość wydatków na rok 2007, porównując załącznik nr 4 z dnia 14.12.2006r. 
a ostateczna wersja do uchwały budżetowej, jest to różnica 3mln.113tys.zł. Tyle zdjęto analizując 
poszczególne wydatki, poszczególne zadania na osiedla. I tak, najwięcej zdjęto – modernizacja i 
rozbudowa MDK – 1,5 mln.zł., budowa ulic na os. Polna i Królów Polskich – 950tys., budowa ulic 
na os. Południe wraz z kanalizacją deszczową – 500tys. zł. Aby być obiektywnym, należy dodać, że 
na niektóre zadania dodano potem łącznie ok. 810 tys. I tutaj zaczynam już kierować pytania pod 
adresem p. Burmistrza. Proszę wyjaśnić następującą sprawę, dlaczego dosłownie w kilka dni po 
sporządzeniu załącznika nr 4 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta, w rubryce 
wysokość  wydatków  na  2007r.,  zdejmuje  się  z  poszczególnych  zadań  kwoty  na  łączną  sumę 
3mln.113tys.zł.  Stanowi  to  ok.  48%  wydatków  przewidzianych  na  rok  2007  w  wersji  z  dnia 
14.12.2006r.  Autorem  pierwszego  załącznika  z  datą  19.10.2006r.  zawierającego  m.in.  nakłady 
500tys. na budowę ulic na os. Południe wraz z kanalizacją deszczową, 1mln. na budowę ulic na os. 
Polna i Królów Polskich, 1,5mln. na modernizację i rozbudowę MDK, jest poprzedni Burmistrz 
Miasta. Ale Pan, Panie Burmistrzu, już jako nowy Burmistrz, kontynuował przeznaczenie wyżej 
wymienionych kwot na wymienione zadania. Panie Burmistrzu, czy zdejmując kwoty przeznaczone 
na 2007r.  na budowę ulic  na os.  Polna i  Królów Polskich,  na os.  Południe,  na modernizację  i 
rozbudowę MDK, uznał Pan, że te inwestycje nie są sprawą ważną i pilną dla mieszkańców tych 
osiedli, dla mieszkańców miasta Makowa? Proszę powiedzieć, czy naprawdę nie zorientował się 
Pan wcześniej, że są to „wirtualne” pieniądze, że tak naprawdę to w kasie Urzędu Miasta nie ma 
takich pieniędzy?
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Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- chciałem przypomnieć Panu radnemu Romanowskiemu, 
że budżet Miasta jeszcze nie został przyjęty. Dopuszczalne są zmiany. Myślę, że jest to za wcześniej 
postawione  pytanie  akurat  na  dzisiejszej  sesji.  Nie  mniej  jednak,  jeśli  p.  Burmistrz  może  nam 
odpowiedzieć i chce, to bardzo proszę.

Radny Jerzy Szymborski- jako Rada, jednomyślnie podjęliśmy uchwałę o złożeniu pozwu do sądu 
w  stosunku  do  firmy  Inkluz.  Uchwała  zobowiązywała  Burmistrza  Miasta  do  złożenia  Radzie 
Miejskiej  do 22.12.2006r.  informacji.  Właśnie  tej  informacji  o dziejach pozwu zabrakło.  Druga 
sprawa, to problem ul. Jaśminowej. Dowiadujemy się, że problem organizacji ruchu na tej ulicy nie 
jest rozwiązany, a tak właściwie, to jest zdecydowany przez Główną Dyrekcję Dróg w Warszawie. 
My, jako lokalne władze, łącznie ze Starostwem, właściwie niewiele mamy do powiedzenia. Moje 
pytanie  zmierza  do  tego,  czy w tej  sprawie  są  jakieś  nowe  elementy lub  czy jako  samorządy, 
samorząd Miasta i samorząd powiatu, podjęliśmy jeszcze jakieś dodatkowe działania w stosunku do 
Dyrekcji Dróg, żeby ją przekonać do zmiany projektu? Sprawa trzecia: czy wycięcie drzew wzdłuż 
ul.  Mazowieckiej  zostało już zdecydowane i  czy będzie tej  zimy realizowane?  Sprawa kolejna: 
nawiązuje do artykułu w prasie lokalnej. Chodzi o fragment drogi od mostu w kierunku na Szelków. 
Było w prasie zdjęcie sugerujące, że jest to droga miejska. Wiemy, że to nie jest droga miejska. Jest 
to droga o dziwo krajowa. Dla mnie osobiście, jest to stan co najmniej dziwny. Czy w sprawie tego 
niewielkiego fragmentu drogi, jakie starania w Krajowej Dyrekcji Dróg zostały poczynione?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- przepraszam bardzo, ale zapomniałem przeczytać informację 
odnośnie  pozwu  na  Komisji  Oświaty...  Dokonałem  tego  na  Komisji  Polityki  Regionalnej  i 
Budżetu... Mam przed sobą pismo z Kancelarii Radców Prawnych w Pułtusku o treści: Niniejszym 
informuję, że dnia 18 grudnia 2006r. został złożony w Sądzie Rejonowym w Łomży wniosek o 
upadłość firmy PUDH Inkluz. 

Radny Jerzy Szymborski- kto ten wniosek złożył? Kto jest autorem tego wniosku?

Radca Prawny UM Artur Tadrzak- wniosek został złożony przez kancelarię w imieniu Miasta. 

Zastępca Burmistrza Tadeusz Marciniak- jeśli chodzi o ul. Jaśminową, to te prace cały czas trwają. 
Zamknięcie  tego  skrzyżowania  jest  bezprawne.  Dokumentem  podstawowym,  który  określa 
skrzyżowania  i  całą  urbanistykę  Miasta,  jest  plan  zagospodarowania  przestrzennego.  W planie 
zagospodarowania przestrzennego, to skrzyżowanie jest otwarte. Generalna Dyrekcja Dróg ten plan 
uzgodniła. Myślę, że przyczyna leży tu w sposobie wydawania decyzji. Otóż, cały remont drogi, jest 
to  duży  odcinek  od  Ciechanowa  do  Różna  z  wyłączeniem  odcinka  Gołymin-Maków,  będzie 
realizowany w tym roku i w roku następnym. Pierwszym etapem, jest generalnie nakładana warstwa 
nawierzchni.  Dodatkowe rzeczy wykonuje  się  jakby jako  kosmetykę.  W ramach  tej  kosmetyki 
zostanie  przebudowane skrzyżowanie  z  ul.  Warszawską.  To będzie  normalne skrzyżowanie,  nie 
mniej w nieco innym miejscu. Jeśli  chodzi o ul.  Jaśminową, to p. Starosta skierował pismo do 
Generalnej  Dyrekcji  Dróg.  Chcemy  doprowadzić  do  spotkania  Generalnej  Dyrekcji  Dróg, 
Burmistrza Miasta, Starosty i Komendy Policji i poczynić ustalenia na miejscu. Robimy wszystko, 
żeby tę sytuację zmienić. Na dzień dzisiejszy, do wiosny skrzyżowanie jest otwarte i mieszkańcy 
mogą z  niego korzystać.  Jeśli  chodzi  o  drzewa,  to  została  wydana decyzja  dla  Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich na wszystkie te, o które mieszkańcy się zwracali. 

Wicestarosta Powiatu Makowskiego Janusz Gójski- powiem kilka zdań dotyczących skrzyżowania 
ul. Jaśminowej. Ustawowo, wszelka dokumentacja organizacji ruchu przebiegająca przez Powiat, 
także w zakresie dróg krajowych, powinna być opiniowana przez Powiat. To jest rzecz, która nie 
jest wiążąca dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Taka opinia była wydawana tylko dla drogi 
nr  60,  jako  w  całości  przebiegającej  przez  powiat  makowski.  Kilka  miesięcy  temu,  powiat 
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zaopiniował  ten  projekt  negatywnie  uznając,  że  praktycznie  zamknięcie  tego  skrzyżowania  jest 
rzeczą uciążliwą dla mieszkańców osiedla. W ślad za tym została powołana przez Powiat Komisja 
Bezpieczeństwa,  która  potwierdziła  jak  gdyby  tą  wcześniejszą  negatywną  opinię.  Prosiliśmy 
Okręgową  Dyrekcję  Dróg  Krajowych,  aby  zweryfikowała  swoje  podejście.  Chcę  Państwu 
powiedzieć, że to nie jest pierwszy przypadek. Z Okręgową Dyrekcją Dróg rozmawia się bardzo 
ciężko.  Na  dzień  dzisiejszy,  z  naszej  strony  poszły  dwa  pisma.  Wystosowałem  także  pismo 
negatywnie opiniujące tą sprawę i popierające stanowisko mieszkańców. Chcemy, aby odbyło się 
spotkanie zainteresowanych stron. W tę sprawę jest włączony poseł Tchórzewski, były wiceminister 
infrastruktury, który wystosował swoją interpelację. Póki co, Okręgowa Dyrekcja Dróg utrzymuje 
swoje stanowisko, że doprowadziła do tego, iż ruch się tam odbywa, ale jest on nieco ograniczony. 
Stanowisko Okręgowej Dyrekcji Dróg nie znajduje logicznego uzasadnienia. 

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- myślę,  że troska o ul.  Jaśminową Urzędu Miasta,  jak 
również Starostwa, doprowadzi do rozwiązania takiego, jakiego oczekują mieszkańcy.

Skarbnik  Miasta  Halina  Żebrowska-  w  imieniu  Pana  Burmistrza,  chciałabym odpowiedzieć  na 
pytanie p. radnego Romanowskiego odnośnie zmian dokonywanych w załączniku inwestycyjnym. 
Tak, jak już kilkakrotnie Państwa informowałam, wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że 
budżet miasta, to organizm żywy, on się cały czas zmienia i to prawie we wszystkich pozycjach. Na 
pewno Państwo to zauważyliście. Wszystkie zmiany są przedkładane w formie propozycji, najpierw 
na  Komisji  Konsultacyjnej  bardzo  skrutowo  omawiane,  następnie  w  formie  materiałów 
otrzymujecie Państwo w określonym terminie przed sesją. Potem są komisje. Na każdej komisji 
wszystkie zmiany są omawiane, następnie są głosowane. Potem są zmiany głosowane na sesjach. 
Każda zmiana jest udokumentowana. Trochę dziwi mnie pytanie do p. Burmistrza, dlaczego jest 
taka zmiana? Ta zmiana była przez Radę uchwalona i stąd ona wynika. Odnośnie zmiany między 
załącznikiem  z  dnia  14  grudnia,  a  obecnie  proponowanym  załącznikiem,  wszyscy  wiemy,  że 
ostatnia sesja grudniowa, to tzw. wersja czyszcząca, na której, szczególnie wydatki inwestycyjne, 
doprowadza  się  do stanu zbliżonego do przewidywanego projektu budżetu na rok następny.  Te 
zmiany są tym podyktowane. Na każdej komisji były wyjaśniane. Dlatego jestem zdziwiona, że te 
pytanie dalej wraca. Te zmiany są podyktowane możliwościami budżetu. Niestety ten budżet ma 
tylko  taką  wielkość  i  taką  ilością  środków możemy rządzić.  Nie  da  się  założyć  wydatków na 
25mln., jak środków jest 20mln. Osiedle Południe rzeczywiście przeszło w propozycji budżetu na 
rok 2007 na dalsze lata, ponieważ zabrakło środków na sfinansowanie tej budowy w roku 2007. 
Taka jest procedura uchwalania budżetu, że wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w roku 
bieżącym, przesuwa się na lata następne lub się je wykreśla. Wykreślenie jest całkowitą rezygnacją. 
Przesunięcie, to taki obraz, że się o tym pamięta. Jeśli środki pozwolą, to będzie się tą inwestycję 
realizować.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- ten temat jest poruszany od bardzo dawna. Dysponujemy 
takim, a nie innym budżetem. 

Pkt. 4

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- wnioskowałem już kandydaturę p. Anny Leśnik na Komisjach. 
Wykształcenie  wyższe  licencjackie  –  Wyższa  Szkoła  Humanistyczna  w  Pułtusku,  kierunek 
administracja. Doświadczenie zawodowe: 1979 - 1981 – Urząd Gminy w Karniewie – referent ds. 
planowania społeczno – gospodarczego statystyki, zatrudnienia i spraw socjalnych; 1981 - 1996 – 
pracownik, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej;  1996 – 2000 – Urząd Gminy Karniewo – 
stanowisko inspektora ds.  oświaty, od 2000r.  do dziś  -  Zespół  Ekonomiczno – Administracyjny 
Szkół  i  Placówek w Karniewie  na  stanowisku Dyrektor.  Umiejętności:  umiejętność  współżycia 
interpersonalnego ze współpracownikami oraz rozwiązywanie problemów, łatwość nawiązywania 
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kontaktów,  kreatywność,  bardzo  dobry stopień znajomości  obsługi  komputera.  Zainteresowania: 
zgłębianie wiedzy na temat prawa, w szczególności oświatowego, psychologia zarządzania, techniki 
motywacji ludzi, zarządzanie przedsiębiorstwem. Ja miałem przyjemność poznać p. Annę ok. 10 lat 
temu. Dała się poznać jako osoba kreatywna, potrafiąca nawiązywać kontakty. Jest  osobą, która 
doskonale zna się na komputerze. Bez problemu poradzi sobie z dostępem do uchwał zawartych na 
stronach internetowych. Myślę, że poradzi sobie kierowaniem urzędu i nawiąże dobrą współpracę z 
Radą.

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  powołania  Sekretarza  Miasta  Makowa 
Mazowieckiego. 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 
V/16/2006  z  dnia  29  grudnia  2006r.  w  sprawie  powołania  Sekretarza  Miasta  Makowa 
Mazowieckiego.

Sekretarz Miasta Anna Leśnik- Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni 
Goście.  Składam  serdeczne  podziękowania  Państwu  Radnym  za  kredyt  zaufania,  jakim 
obdarzyliście Państwo moją osobę. Dziękuję również Panu Burmistrzowi za wybranie mnie jako 
kandydata  na  stanowisko  Sekretarza  Miasta.  Obiecuję  godnie,  z  literą  prawa  i  z  własnym 
sumieniem,  wykonywać  powierzone  mi  dzisiaj  obowiązki  na  tym  zaszczytnym  stanowisku. 
Dziękuję. 

Pkt. 5

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja  Oświaty...  -  Przewodniczący Komisji  poinformował,  że  członkowie  Komisji  w trakcie 
omawiania  projektu  Programu,  zadali  dużo  szczegółowych  pytań,  na  które  otrzymali  bardzo 
klarowne, konkretne odpowiedzi. Jest to program przygotowany profesjonalnie. 

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  uchwalenia  Miejskiego Programu Profilaktyki  i 
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Makowie  Mazowieckim  na  rok  2007.  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 
V/17/2006 z  dnia  29 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia  Miejskiego Programu Profilaktyki  i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na rok 2007.
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Pkt. 6

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 przyjęcia „Programu współpracy Miasta Makowa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  na  2007  rok”.  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 
V/18/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Makowa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2007 rok”.

Pkt. 7

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  ustalenia  „Regulaminu  określającego  wysokość 
stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego, 
szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i 
godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez  Miasto  Maków  Mazowiecki  na  2007  rok”.  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 
V/19/2006 z  dnia  29  grudnia  2006r.  w sprawie ustalenia  „Regulaminu określającego wysokość 
stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego, 
szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania  wynagrodzenia  za  godziny  ponadwymiarowe  i 
godziny zastępstw doraźnych oraz wysokość i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Miasto Maków Mazowiecki na 2007 rok”.

Przewodniczący RM Ireneusz  Pepłowski  ogłosił  przerwę w obradach,  która trwała w czasie  od 
godz. 13.00 do godz. 13.20.
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Pkt. 8

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Przewodniczący Komisji Oświaty... Jerzy Szymborski- nasza Komisja ma świadomość, że jest to 
właściwie dostosowywanie zmian do zaistniałych sytuacji. Wielkich zmian tu nie ma. Dopatrzyłem 
się pewnego błędu w uzasadnieniu, w pkt. 4. Sądząc po wymienionej kwocie, chyba nie chodzi o to 
zadanie. 

Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- w międzyczasie nastąpiły kolejne zmiany od ostatnich 
Komisji. Wpływają różne pieniądze. Proszę o dokładne śledzenie sum i nanoszenie poprawek.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera 
przedstawiła  treść  projektu  uchwały w sprawie  dokonania  zmian  w budżecie  miasta  na  2006r. 
Następnie Przewodniczący RM poddał pod głosowanie:
Za- 14 głosów, przeciw- 1 głos, wstrzymał się- 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 15 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr 
V/20/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2006r.

Radny Jerzy Dąbrowski- mam prośbę, abyśmy po sesji  otrzymali  już ostateczną wersję podjętej 
uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta.

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 Grażyna Szwed 
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku budżetowego. 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 
V/21/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
wraz z upływem roku budżetowego.

Pkt. 10

Przewodniczący RM poprosił o opinie Komisji Rady:

Komisja Oświaty... - pozytywna opinia,
Komisja Rewizyjna – pozytywna opinia,
Komisja Polityki Regionalnej – pozytywna opinia,
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Komisja Budżetu... - pozytywna opinia.

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera 
przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie ustalenia  zasad wypłaty diet  radnym. 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 
V/22/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet radnym.

Pkt. 11

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski-  na większość zadawanych pytań, odpowiedzi  padły w 
pkt. 3.

Pkt. 12

Pan Ryszard Sado- w miesiącu październiku ukazała się notatka w Tygodniku Ostrołęckim na temat 
zwalczania bezrobocia poprzedniego Burmistrza, p. T. Ciak. Dotyczyło to zakładów zatrudniających 
pracowników  tworzących  nowe  miejsca  pracy.  W  nagrodę  zmniejszono  im  podatek  od 
nieruchomości. Mam pytanie do Pana Burmistrza, czy to będzie kontynuowane?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- to dotyczy podjętej uchwały i jeśli będą takie przypadki, to 
będziemy je rozpatrywać.

Przewodniczący  RM  Ireneusz  Pepłowski-  chcę  Państwa  poinformować,  że  wśród  naszej  Rady 
powstają  Kluby.  W tej  chwili  mamy ich  3.  Każdy z  tych  klubów powinien  złożyć  regulamin. 
Pozwolicie Państwo, że odczytam pismo p. Janusza Artyfikiewicza (załącznik nr 4 do protokołu). 

Radny Tadeusz Szczuciński- z całym szacunkiem dla p. Artyfikiewicza, ale nosząc się z zamiarem 
kupna, wiedział, że będzie musiał płacić podatki. 

Zastępca Burmistrza Tadeusz Marciniak- myślę, że p. Artyfikiewicz jest na tyle świadom, iż wie, że 
podstawową rzeczą,  jeśli  się zakupuje określoną nieruchomość,  najpierw należy sprawdzić plan 
zagospodarowania przestrzennego i od tego momentu zacząć negocjacje w sprawie, czy się opłaca, 
czy nie. Jeśli  p. Artyfikiewicz nosił  się z takim zamiarem wcześniej,  to mógł wnieść wszystkie 
uwagi do planu w czasie jego opracowywania. Tłumaczenie, że umorzenie podatku jest częściową 
rekompensatą poniesionych kosztów, jest dla mnie niezbyt jasne. Staraliśmy się pomóc wielokrotnie 
p. Artyfikiewiczowi i Państwo będziecie jeszcze w tym brać udział, dlatego, że on wniósł o zmianę 
w planie zagospodarowania przestrzennego. Ten proces zakończy się uchwałą w lutym. W Makowie 
jest 17 przypadków o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- otrzymałem pismo z MDK (załącznik nr 5 do protokołu). 

Dyrektor  MDK  Bożena  Pawłowska-  chcę  serdecznie  zaprosić  na  6  miejski  festiwal  kolęd  i 
pastorałek,  który  odbędzie  się  5  stycznia  2007r.  w  Miejskim  Domu  Kultury  o  godz.  10.00. 
Zapraszam  również  do  udziału  w  tym  wielkim  dziele,  które  będzie  miało  miejsce  na  ulicach 
Makowa w dniu 14 stycznia 2007r. Koncert zaczynamy o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury, 
zbiórkę  od  rana.  Niemniej,  o  godz.  15.00  odbędzie  się  podsumowanie  II  Zimowego Maratonu 
Rowerowego, który, jak sama nazwa mówi, jest drugi. Będzie miał miejsce w Makowie poraz drugi. 
Jest to Ogólnopolski Maraton. O godz. 15.00 w MDK będzie wręczenie medali, podsumowanie. 
Każdego  roku,  zbiórka  w  czasie  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  jest  zbiórką 
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Ogólnopolską. Nasz szpital w Makowie otrzymuje sprzęt właśnie od Jurka Owsiaka. W ubiegłym 
roku otrzymał sprzęt o wartości czerokrotnie większej, niż zebrano na terenie całego powiatu. Nie 
mam informacji, jaki sprzęt szpital otrzymał w tym roku- 2006. Niemniej, my po każdej takiej akcji 
piszemy pismi do Pani Dyrektor, że jest taka akcja, że jest to już cykliczne. Jesteśmy od początku i 
szpital  w Makowie  Mazowieckim korzysta  z  tych  funduszy.  W związku  z  tym,  zapraszam do 
udziału, a potem na 17.00 do MDK. O godz. 20.00 jest światełko do nieba. Są specjalne pokazy 
ogni i przy tym jest specjalna informacja, muzyka i pokazy artystyczne itd. Światełko do nieba to 
duża kwota. Nie chcemy tą kwotą obciążać tego budżetu, który zbierzemy. Tradycją było, że Urząd 
Miejski fundował, mimo, że są inni sponsorzy, którzy sponsorują inne działania w tym dniu. To 
było podsumowanie tej wielkiej akcji.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Jan Kolos- Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zapytać 
na jakim etapie jest Program Rewitalizacji? Czy w roku 2007będzie możliwość realizacji jakiejś 
części,  którą  tam  wpisaliśmy?  Na  jakim  to  jest  etapie?  Czy  to  jest  w  ogóle  możliwe  do 
zrealizowania? Chciałem też zapytać, czy jest przewidziane uzupełnienie inwestycji „mini boisko”. 
Na dzień dzisiejszy, wygląda to w ten sposób, że Miasto wyłożyło pieniądze i zrobiło w pewnym 
etapie to, co do niego należało. Tam brakuje wyłożyć chodnik dookoła tego boiska i zainstalowanie 
oświetlenia.  Czy  Państwo  przewidujecie  taką  drobną  inwestycję  w  budżecie  na  2007r.  po 
zakończeniu tego, co zrobi PZPN, bo on jeszcze nic nie zrobił. Proszę o ewentualne zastanowienie 
się  nad  doprowadzeniem  tego  płotu  w  części,  gdzie  zostało  rozgrodzone.  Chciałem  także 
podziękować za wycięcie krzaków, które znajdowały się na płycie „Makowianki”. Mam prośbę, aby 
unormować sprawę zapraszania Dyrektorów Szkół na Komisje Oświaty. Podejmowaliście Państwo 
decyzje  odnoście  dodatków  motywacyjnych.  Ja,  jako  Dyrektor,  który  będzie  musiał  potem 
porozdzielać, dowiem się, jaka jest wysokość, zapewne z prasy. Nie miałem możliwości bycia na 
tym posiedzeniu. Jeżeli nie byłoby to wielkim problemem, to prosiłbym o powiadamianie. 

Kierownik WIK Joanna Rzepka- Szanowni Państwo, wiele zebranych tutaj osób wie, że doskonale, 
co kryje się pod pojęciem Program Rewitalizacji. Wiele osób uczestniczyło przy opracowywaniu 
tego dokumentu. Niemniej jednak, chciałabym powiedzieć, że o tym, jak będzie wyglądać nasze 
Miasto, decydujemy wspólnie w dokumencie, który nazywa się Strategia Rozwoju Miasta. To, co 
zostało tam zapisane, musi zostać w jakiś sposób zrealizowane. Do realizacji tego dokumentu służy 
nam  Program  Rewitalizacji.  Drugim  dokumentem  jest  Plan  Rozwoju  Lokalnego.  Program 
Rewitalizacji  daje nam furtkę do ubiegania się o środki unijne,  które mogą napłynąć w postaci 
dotacji  do  naszego  budżetu.  Ale  to  jest  dopiero  furtka,  która  umożliwia  nam  przygotowanie, 
złożenie i ubieganie się o środki.  Musicie Państwo wiedzieć, że firmy, podmioty, które wpisały 
swoje  potrzeby,  które  chciałyby sfinansować  ze  środków  unijnych,  same  decydują  o  tym,  czy 
przystępują do tego projektu, czy ten projekt zostanie tylko w sferze marzeń i życzeń. Żeby projekt 
został zrealizowany, jest następująca droga: na pewno zapis w Planie Rozwoju Lokalnego. Później 
każdy  decyduje  o  przygotowaniu  wniosku.  W  chwili  obecnej,  ze  strony  Miasta-  jesteśmy 
przygotowani  do składania  wniosków unijnych na  4  osiedla  drogowe.  W poprzedniej  kadencji, 
zostały wypracowane 2 programy: Program Funkcjonalno -  Użytkowy na os.  Królów Polskich, 
Polna, Grzanka i POM. Jeżeli tylko zaistnieje możliwość złożenia wniosku, my to przygotujemy. 
Kiedy pojawi  się  oficjalna  informacja  pochodząca  ze  strony Ministerstwa Finansów,  że  zostały 
zatwierdzone te programy, które będą dawały nam środki, myślę, że my z tych szans skorzystamy. 
Póki co, wszystkie dokumenty, na podstawie których będą przelewnae środki, podpisywane z nami 
umowy – z beneficjentami, były w sferze konsultacji. Niejednokrotnie zdarza się, że firmy dzwonią 
do nas, że mogą nam pomóc w opracowaniu dokumentów. Na dzień dzisiejszy, nie potrafią nam 
powiedzieć, "w które drzwi zapukać", bo nie ma określonych szczegółów. 

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Nr  1  Jan  Kolos-  pisząc  te  wnioski  liczyliśmy  na  coś  takiego,  że  ja 
chciałbym coś zrobić  w swojej  szkole,  napisałem to,  ale  nie  mam na to  pieniędzy ze swojego 
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budżetu.  Mogę dołożyć tylko jakiś procent. Natomiast  reszta miała się oprzeć, bądź o fundusze 
budżetu Miasta lub o środki unijne. Ja myślałem, że to będzie w tym kontekście.

Kierownik WIK Joanna Rzepka- mogę powiedzieć Państwu jedno, że nie wszystkie rzeczy wpisane 
w Program Rewitalizacji da się zrealizować. O tym mówiłam otwarcie na każdym spotkaniu. Żeby 
przygotować dokumentację o pozyskanie środków unijnych, trzeba przygotować wniosek, trzeba 
przygotować studium wykonalności. Te dwa dokumenty są od 1-3% wartości inwestycji. Myślę, że 
na zadanie typu wymiana drzwi, nie warto pisać o środki unijne. Jeśli na coś się decydujemy, to 
owszem, ale kompleksowa modernizacja całego obiektu. Jeśli chodzi o boisko przy Zespole Szkół 
Nr  1.  To  boisko  jest  dofinansowywane  przez  PZPN.  Dostaliśmy  informację,  że  naszą  część 
inwestycji  polegającą  na  przygotowaniu  podbudowy pod  boisko,  mamy przygotować  do  końca 
lipca, a elementy wykończeniowe: drewniane ogrodzenie wokół boiska, bramki,  sztuczna trawa, 
dostarczy  do  nas  firma  wyłoniona  przez  PZPN  w  drodze  przetargu.  Przynajmniej  dwukrotnie 
dotarły do nas dokumenty, gdzie termin wykonania tego boiska był przesuwany. Najpierw to był 
sierpień,  potem przesunęli  na koniec listopada.  Tych boisk w Polsce powstaje  bodajże 20.  Jest 
wyłoniona  tylko  jedna  firma.  Wielokrotnie  monitowaliśmy  do  Warszawy.  Ich  odpowiedź  jest 
jednoznaczna:  „my tak naprawdę nie  możemy nic zrobić,  bo my nie podpisywaliśmy umowy z 
wykonawcą. Tą umowę podpisywał PZPN”. W tej umowie jest napisane, że okres realizacji tych 
boisk na terenie całego kraju jest przewidziany do końca czerwca przyszłego roku.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Jan Kolos- Pani opowiedziała o czymś, co ja wiem. Nie o to mi 
chodziło.  Zapytałem,  czy  Miasto  przewiduje  wyłożenie  kolejnych  niewielkich  środków  na 
dokończenie tego,  co powinno zrobić  w ramach tej  swojej  części.  To,  co miało zrobić  Miasto, 
rozplanowano  jak  gdyby  na  dwa  etapy.  Tam  miał  być  jeszcze  zrobiony  dookoła  chodnik, 
oświetlenie, żeby to zamknąć całkowicie. I o to właśnie pytałem. Czy to będzie, czy nie?

Kierownik  WIK  Joanna  Rzepka-  ten  projekt  był  również  przygotowywany  przez  PZPN. 
Rzeczywiście, w tym kompletnym projekcie, jest przewidziane 8 słupów oświetleniowych i chodnik 
wokół  boiska.  Tyle tylko,  że  kosztorys,  który został  sporządzony na nasze potrzeby, opiewa na 
kwotę 99tys. W związku z tym, w drodze negocjacji, zakres projektu został bardzo ograniczony, tak, 
że nasz wkład własny wyniósł  połowę. Jeżeli  będzie wola Państwa i  potrzeba realizacji  drugiej 
części projektu, to takie możliwości są. W projekcie PZPN jest oświetlenie i chodnik, ale nie jest to 
niezbędne, żeby to boisko zostało zamknięte w takim stanie, w jakim jest. 

Pan Ryszard Sado- w poprzednim czasie, jak jeździłem po Polsce, spotykałem się z ludźmi, pytano 
mnie, skąd jestem. Miło się słyszało, że Maków to czyste Miasto. Dziś jest z tym różnie. Wszystko 
rozbija się o brak pieniędzy. Może nowy Burmistrz, nowa Rada, poruszyliby patriotyzm lokalny? 
Ogólnie społeczeństwo jest biedne, ale niektórych na pewno byłoby stać wspomóc pewną kwotą na 
promocję  Miasta.  Na  coś,  co  by  to  Miasto  upiększało.  Jakby  tak  może  zacząć  od  nowego 
Burmistrza, może Burmistrz się określi? Zastępca, Sekretarz nowy. Na pewno to by pociągnęło za 
sobą wielu mieszkańców.

Radny Jerzy Szymborski- dyskutowaliśmy już wstępnie na temat budżetu. Ten temat przewija się 
praktycznie  na  wszystkich  posiedzeniach.  Problem  jest  ogromny,  co  zrobić  z  przyszłorocznym 
budżetem?  Jakie  tematy  podjąć,  jakie  przesunąć  w  bliżej  nieokreśloną  perspektywę?  O  każdą 
złotówkę zabiegamy, staramy się dociekać. I ja niniejszym to także czynię, prosząc, jeśli to będzie 
możliwe, do czasu najbliższej sesji o informację na temat ściągalności podatków, jaka miała miejsce 
w 2006r. Wcześniej występowałem, nie tylko w swoim imieniu, o informację na temat umorzeń 
podatkowych i byliśmy zbulwersowani jednym przypadkiem, kiedy jednej firmie umorzono kwotę 
przekraczającą nieco ćwierć miliona złotych. Tu p. Artyfikiewicz tłumaczy się niejako z umorzeń 
dokonanych na jego rzecz. Takiego obowiązku na pewno nie ma, ale dostarczył nam dodatkowych 
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informacji.  Myślę,  że  bardzo  istotne  będzie,  żeby uczynić  wszystko,  aby temu Panu pomóc w 
szybszym  finalizowaniu  planowanej  przez  niego  inwestycji.  Pieniądze,  środki  unijne,  tak.  Te 
wszystkie  gminy,  które  sobie  nie  poradzą  z  opracowywaniem  bardzo  konkretnych,  dobrze 
opracowanych, dobrze motywowanych i mających własne zabezpieczenie, programów, tym rozwoju 
będą się cofały. Nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy w Urzędzie Miasta, jak i dla mieszkańców, 
niż  stworzenie  silnego,  kompetentnego  zespołu  osób  do  opracowywania  wszelkich  możliwych 
programów, na które możemy się „załapać”, jeśli chodzi o środki z zewnątrz. Przede  wszystkim o 
środki unijne, ale nie tylko. Jeszcze raz powtórzę informację, którą wyczytałem we „Wspólnocie”, 
piśmie samorządowym. Jednak były gminy w Polsce, które za 2005r. potrafiły uzyskać środki na 
wydatki materialne sięgające nawet 98% budżetu.  Mówię ten przykład w przypadku Myszyńca. 
Trzeba po prostu sięgać do wszelkich środków. Wydaje mi się, że jeśli nawet fizycznie ten zespół 
jest nieliczny, to zasadne byłoby nawet stworzenie dodatkowego etatu i na pewno nie żałowanie 
pieniędzy  na  wynagrodzenie  tych  osób  i  premiowanie  wszelkich  udanych,  w  sensie 
zaakceptowanych,  opracowanych,  przez  ten  zespół,  programów.  Nie  ma  sprawy  dla  Miasta 
ważniejszej. Mamy niejasności, jeśli chodzi o przyszłoroczny budżet. Tak naprawdę będziemy go 
uchwalali i nie bardzo będziemy wiedzieli, co uchwalamy. Jednak tak naprawdę, nie wiemy, co się 
jeszcze wydarzy w ciepłownictwie. To jest temat numer jeden. Temat numer dwa: chodniki, jezdnie 
na  wielu  osiedlach.  Właściwie  powstaje  dylemat.  Zaczniemy  np.  remontować  osiedle  Królów 
Polskich,  Polna,  Grzanka,  czy  POM.  A inne  osiedla  w  jakiej  perspektywie  czasowej?  Jeśli 
przeforsujemy tylko jeden program, budowa ulic i chodników na jednym osiedlu, to następne może 
zaczekają jeszcze lat kilka, oby nie naście, tak, jak osiedle POM czeka już wiele lat na naprawę 
tego, co Miasto, tak można powiedzieć, uszkodziło. Podobnie osiedle Grzanka. Stąd też, bardzo 
bym  prosił,  jeśli  jest  taka  możliwość,  o  przygotowanie  informacji  o  ściągalności  podatków. 
Osobiście chciałbym przeprosić Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, że dotychczas nie zapraszaliśmy 
Państwa  na  posiedzenia  naszej  Komisji.  Po  prostu,  w sumie  było  już  11  posiedzeń w różnym 
składzie personalnym i nie były to sprawy, które aż tak bardzo dotykały spraw oświaty. Natomiast 
już  dzisiaj  mogę  serdecznie  zaprosić  Dyrektorów  Szkół,  szczególnie  Dyrektorów  Szkół.  Pan 
Przewodniczący miał  ideę i  jeśli  znajdziemy środki w budżecie na ufundowanie stypendiów za 
szczególne  osiągnięcia  w  nauce  i  w  sporcie,  to  Dyrektorzy  Szkół  i  nauczyciele  wychowania 
fizycznego będą nam nieodzownie potrzebni do opracowania regulaminu.

Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed- chciałam się odnieść do wypowiedzi i zapytań p. Kolosa 
dotyczących  Regulaminu  wynagradzania  nauczycieli.  Regulamin  wynagradzania,  dodatki  do 
poborów są uzgadniane ze Związkami Zawodowymi. W ubiegłym roku było szerokie gremium 
uzgadniania i  muszę powiedzieć, że  skończyło się to po prostu na szerokiej  dyskusji,  która nie 
zaowocowała tym, czego my, Związkowcy, się spodziewaliśmy. Spotkania, narady odbywają się w 
różnych  porach  dnia  i  nie  zawsze  jest  możliwość  zebrania  wszystkich.  Poza  tym,  oddział 
funkcjonuje  już  jako  powiatowy  od  ubiegłego  roku  i  wszystkie  uzgodnienia  Regulaminów 
odbywają się w grudniu. Mamy uzgodnić regulaminy 11 organów prowadzących. We wszystkich 
gminach odbywają się uzgodnienia. To nie jest za jednym podejściem. Czasami są to posiedzenia 
trzyczęściowe. Jeśli chodzi o to, że Dyrektorzy nie wiedzą, to jestem zdziwiona, dlatego, że ten 
Regulamin jest konstytucją w Szkole, jeśli chodzi o wynagrodzenia i dodatki. Tam jest taki punkt, 
że  Dyrektor  musi  udostępnić  każdemu nauczycielowi  taki  Regulamin.  My nie  zmieniamy tych 
Regulaminów całościowo. To, co było dobre, zostaje. 

Radny Stanisław Romanowski-  Panie  Przewodniczący,  Wysoka Rado,  Drodzy Goście.  W pełni 
zgadzam się z sugestiami wypowiedzianymi przez radnego p. Jerzego Szymborskiego. Odniosę się 
do tej  sugestii  odnośnie tworzenia programów, wniosków, na podstawie których Miasto Maków 
może uzyskać dotacje unijne. Powiem tak, że statystyka pokazuje, że Maków Mazowiecki, jako 
stolica  Powiatu,  w  ostatnim  okresie  pozyskał  dla  Miasta  najniższą  kwotę  z  kasy  Marszałka 
Województwa  Mazowieckiego  i  dlatego  te  sugestie  radnego  p.  Jerzego  Szymborskiego,  aby 

11



poczynić wszelkie starania w tym kierunku, aby było więcej programów dobrze pisanych, więcej 
wniosków,  aby Maków pozyskał  więcej  funduszy  unijnych,  są  jak  najbardziej  zasadne.  Tą  złą 
statystykę, w której Maków jest na szarym końcu, na ostatnim miejscu, trzeba zmienić. 

O godz. 14.25 radna Elżbieta Michalska opuściła obrady sesji.

Radny Dariusz Tyjewski- prosiłbym Pana Burmistrza o pomoc w zorganizowaniu spotkania z Radcą 
Prawnym, który prowadzi dla Miasta sprawy związane z Inkluzem. Tych spraw jest dużo, a my o 
nich nic nie wiemy. 

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- czy coś wiadomo na temat wczorajszej sprawy?

Radca Prawny UM Artur Tadrzak- była to pierwsza rozprawa, na której sąd starał się uzyskać od p. 
Kondrackiego informacje, co do treści złożonego przez niego pozwu. Sprawa została odroczona do 
17 stycznia 2007r. W związku z tym, że nie było pełnomocnika drugiej strony, nie padły żadne 
wyjaśnienia. 

Przewodniczący RM Ireneusz  Pepłowski-  czy mógłby nam Pan powiedzieć,  czego dotyczył  ten 
pozew?

Radca  Prawny  UM  Artur  Tadrzak-  są  dwa  żądania:  1  –  odkupienie  przez  Miasto  systemu 
ciepłowniczego za kwotę przekraczającą 19mln. zł. Drugie z żądań, jako żądanie ewentualne, to 
żądanie odszkodowania za szkodę, jaką Miasto wyrządziło Panu Kondrackiemu nie wywiązując się 
z umowy. Nie udało się uzyskać bardziej wiążących wyjaśnień odnośnie tego, jakiej szkody, za co, 
za  niedotrzymanie  której  z  umów.  Nie  jestem  w  stanie  dzisiaj  bliżej  Państwu  sprecyzować 
problemy,  ponieważ  ten  problem jest  jak  najbardziej  na  etapie  wyjaśniania  przez  Sąd.  To  jest 
pierwsza rozprawa. Myślę, że będzie jeszcze kilka. Wpis dla Sądu od kwoty 19mln., aby Sąd to 
rozpatrzył, wynosi 100 tys.zł. Pan Kondracki tego nie uiści, ponieważ poprosił Sąd o zwolnienie z 
kosztów sądowych. Będę na bieżąco informował p. Burmistrza o rozwoju tego procesu po każdej 
rozprawie. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że na kilku rozprawach conamniej pierwszej instacji, 
kilka rozpraw będzie miało miejsce.

Radny Tadeusz Szczuciński- jaki jest termin drugiej rozprawy?

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- 17 stycznia.

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej "Jubilatka" Lech Gadomski- Panie Przewodniczący, szanowni 
Państwo.  Pilnie  przysłuchuję  się  Państwa  obradach,  zarówno  na  Komisjach,  jak  i  na  sesjach. 
Chciałbym  polecić  Państwa  uwadze  jedną  ważną  rzecz.  Chodzi  o  to,  że  od  19  września,  od 
orzeczenia  Trybunału  Konstytucyjnego,  gminy  zobowiązane  są  płacić  zarządcom,  właścicielom 
lokali mieszkalnych, odszkodowania. I to nie różnicę między czynszem wolnorynkowym, a tym, 
który zobowiązany jest płacić eksmitowany lokator, ale 100% wartość czynszu. Ja chcę Pańswta 
ostrzec, jakie to są koszty. W niektórych Miastach są to kwoty rzędu 4mln. zł. Dostarczenie lokali 
socjalnych, zastępczych jest  obowiązkiem gminy. Oczywiście gminom przysługują oświadczenia 
regresyjne w stosunku do tych osób eksmitowanych. Ale skoro właściciel, czy zarządca, nie może 
egzekwować czynszu, nie wiem, jak bedzie z naleznościami od gminy. Ja już mam takie wyroki i 
będą nastepne. Proszę mieć to na uwadze.

Radny  Dariusz  Miecznikowski-  Panie  Przewodniczący,  Szanowni  Radni.  Przysłuchując  się 
wypowiedzi Pani Dyrektor MDK, chciałbym złożyć propozycję dla Państwa Radnych. Chodzi mi o 
to, żebyśmy z części swoich diet, suma będzie do uzgodnienia, np. Od 10zł. wzwyż, przekazali dla 
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dzieci  pochodzących  z  rodzin  mniej  uposażonych.  Już  nie  mówiąc  o  tym,  że  będzie  to  na 
wyżywienie.  Możemy się  dołożyć do wypoczynku dzieci  w czasie  wakacji,  czy to  letnich,  czy 
zimowych.  Możemy  przekazać  też  te  pieniądze  na  Wielką  Orkiestrę  Świątecznej  Pomocy.  W 
związku z tym jest pytanie do p. Skarbnik, czy my możemy założyć subkonto, na które by ta suma 
pieniędzy wpływała?

Skarbnik  Miasta  Halina  Żebrowska-  problem jest  szerszy,  ponieważ  te  pieniądze  trzeba  byłoby 
wprowadzać do budżetu jako dochody budżetowe i przeznaczać na określony cel. Oczywiście, że 
można, ale proszę się zastanowić, ponieważ kwota będzie niewielka. Jak ją przeznaczymy na taki 
cel, to potem nie będzie można tego ruszyć. Trzeba będzie to zmieniać uchwałami. 

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- może Pani nam podpowie, w jaki sposób to zrobić?

Skarbnik Miasta Halina Żebrowska- można wpłacać w formie darowizny na konto gminy. Gdyby to 
miało  być  przeznaczone  dla  dzieci,  to  sprawa jest  prosta.  Ktoś  się  podejmuje  organizacji  tego 
wypoczynku i ta kwota jest na to przeznaczana. 

Radny Jerzy Szymborski- myślę, że najpierw trzeba byłoby przygotować deklarację, pod którą się 
podpiszemy. Natomiast jeśli chodzi o przekazywanie tych pieniędzy, czy byłoby możliwe, iż Pani, 
która wypłaca nam diety, te pieniądze by gromadziła i na wskazane konto w danym miesiącu, czy 
kwartale, by przelewała. Czy taka operacja byłaby możliwa?

Skarbnik Miasta Halina Żebrowska- wiadomo, że tych pieniędzy nie mozna trzymać w kasie, tylko 
trzeba je od razu wpłacic na konto. Byłoby to mozliwe, tylko trzeba się zastanowić nad procedurą. 

Dyrektor MDK Bożena Pawłowska- mam taki pomysł,  aby przy Pani,  która wypłaca pieniądze, 
postawić  puszkę  z  napisem,  na  jaki  cel  zostanie  przeznaczona  zebrana  kwota.  Wtedy  ja 
odebrałabym te pieniądze, pokwitowałaby i wpłaciłabym na konto. W następnym miesiącu byłby 
napis z przeznaczeniem na inny cel. Po takiej zbiórce przyszłaby Księgowa lub Dyrektor, zostałby 
spisany protokół i byłoby wpłacone na konto. 

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- Pani Dyrektor na pewno sobie z tym poradzi. Proszę się 
spodziewać datków od Radnych 27 każdego miesiąca, tak, jak było czytane w uchwale.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- Szanowni Państwo, życie jest, jakie jest. Składa się z pewnych 
etapów.  Chciałem Państwa  poinformować,  że  p.  Tadeusz  Marciniak  kończy pracę  w  Urzędzie 
Miejskim na stanowisku Zastępcy Burmistrza. Na pewno wszyscy Państwo wiecie, że p. Marciniak 
wygrał  konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiej  Biblioteki  Publicznej.  Teraz żegnamy go na 
stanowisku Zastępcy Burmistrza Miasta. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Myślę, 
że Biblioteka, którą będzie kierował, będzie bardziej twórcza. W imieniu własnym i całej załogi, 
chciałem  bardzo  serdecznie  podziekować  za  współpracę  i  życzyć  owocnej  pracy  na  nowym 
stanowisku.

Zastępca Burmistrza Tadeusz Marciniak- życie polega na tym, że coś się zaczyna, a jeśli się coś 
zaczyna, to musi się coś kończyć. Trzeba przyznać, że te 4 lata minęły bardzo szybko i dużo się tu 
nauczyłem. Chciałem Państwu serdecznie podziękować za wspópracę, często za wyrozumiałość, 
przeprosić tych, którym sprawiłem jakąś przykrość. Myślę, że będziemy się jeszcze spotykać jako 
przjaciele. Dziękuję.

Przewodniczący RM Ireneusz Pepłowski- Panie Burmistrzu, to my bardzo Panu dziękujemy za 4 
lata ciężkiej pracy. Nie ukrywam, że w ciągu tych 4 lat stan finansów się poprawił. Przejmując 
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pałeczkę  od  poprzedniej  Rady,  jesteśmy  w  dużo  lepszej  sytuacji,  niż  ta  poporzednia  Rada. 
Dziękujemy za 4 lata ciężkiej pracy.

Wobec zrealizowania porządku obrad V sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM radny Ireneusz 
Pepłowski o godz. 14.45 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej     
Ilona Politowska
Pracownik I stopnia w UM                                                                    Ireneusz Pepłowski
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