Protokół
z XVI sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 03 czerwca 2004 r. w budynku Urzędu
Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja Pałuckiego.

Uczestnicy posiedzenia wg. załączanych list obecności zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do
protokołu.
Obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Makowie Maz. otworzył o godz. 11.00 Przewodniczący
Rady Miejskiej radny Andrzej Pałuki. Przywitał radnych, Burmistrza Miasta i jego Zastępcę,
gości zaproszonych, mieszkańców miasta , przedstawicieli prasy.
Ustawowy skład Rady Miejskiej 15 radnych , w obradach XVI sesji uczestniczyło 14
radnych. Radny Malewicz Mirosław nieobecny usprawiedliwiony.
Przewodniczący stwierdził quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.

Ad.pkt 2.
Z-ca Burmistrza Miasta p. Tadeusz Marciniak złożył wniosek :
W n i o s e k : zdjąć z obrad sesji punkt 10 tj.” Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi”, ponieważ Pani Ostrzeniewska i Pan Budny właściciele nieruchomości położonej w
Makowie Maz. przy ulicy Armii Krajowej wycofują swoją skargę. Miasto w dniu
02.06.2004r.
wykupiło
tą nieruchomość od w/w w związku ze zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej nie można było tego dokonać.
W związku z tym wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad pkt 10 jako niezasadnego.
Przewodniczący R.M. powyższy wniosek poddał pod głosowanie :
Za-14 głosów.
Wniosek przyjęty. Wycofany projekt uchwały jako załącznik nr 3 do protokołu.
Przedstawił porządek obrad po zmianach:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady.
5.Zapytania i interpelacje Radnych.
6.Podjecie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2004r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Makowie Maz.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 2 w Makowie Maz.
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9.Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji jednego punktu w złotych dla pracowników, nie
będących nauczycielami, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta
Makowa Maz.
10.Informacja z przygotowań do sezonu letniego.
11.Informacja o przygotowaniach do remontów w placówkach szkolno-wychowawczych.
12.Informacja o przygotowaniach do DNI MAKOWA.
13.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
14.Sprawy różne.
15.Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej
i poddał pod głosowanie :
za-14 głosów.
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty.
Ad.pkt 3.
Przewodniczący R.M. poinformował , że protokół z XV sesji R.M. był do wglądu w biurze
Rady, nie zgłoszono uwag, przyjęcie jego poddał pod głosowanie :
Za- 14 głosów.
Protokół został przyjęty.

Ad.pkt 4
Burmistrz Miasta p. Tadeusz Ciak przedstawił informację ze swojej działalności między
sesjami Rady, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.pkt 5.
Radny Ryszard Bednarczyk:
1.W dniu 12.06.2003r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad używania
herbu miasta i w związku z tym podlega on ochronie. Używanie herbu może nastąpić dopiero
po wyrażeniu zgody, która wcześniej winna być zaopiniowania przez Komisję Oświaty. Jest
członkiem tej Komisji i nic takiego nie miało miejsca. Ponadto co roku do 30 marca
Burmistrz Miasta winien składać sprawozdanie Radzie z realizacji uchwały, tego też nie
uczynił do dnia dzisiejszego , tymczasem na bilbordzie reklamującym piwo Łomża herb
miasta jest użyty- szklanka z piwem z herbem miasta.
Prosi o informację Burmistrza w tej sprawie oraz jakie z tego tytułu miasto osiągnęło
dochody?
2.Mieszkańcy Makowa w tym także wyborcy z ulicy Moniuszki uskarżają się w sprawie
braku możliwości korzystania z połączenia autobusowego relacji Białystok- Bydgoszcz.
Likwidacja przystanku tej linii na dworcu PKS w Makowie bardzo utrudnia mieszkańcom
dostanie się np. do Białegostoku. Wnioskuje o podjęcie przez władze miasta wszystkich
możliwych kroków nawet w Sejmiku Województwa, u Wojewody o przywrócenie przystanku
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tej linii. Brak korzystania z komunikacji międzymiastowej przez mieszkańców miasta
ogranicza ich prawa obywatelskie.
3.Mieszkaniec Makowa p. Wł. Prachacz wraz z córką uskarża się na opieszałość Urzędu
Miejskiego w załatwieniu jego sprawy. Sprawa dotyczy przebiegu przez jego nieruchomość
drogi z Makowa do Zakliczewa, czego nie ma w żadnym planie zagospodarowania. Za zajęty
pas ziemi płacił zawyżony podatek od nieruchomości. Wielokrotnie zwracał się z problemem
do władz miasta ale sprawa jest dalej nie załatwiona. Nie oczekuje wielotysięcznego
odszkodowania ale zadośćuczynienia.
Jako radny z tego okręgu osobiście jak rozmawiał w tej sprawie z Z-cą Burmistrza p.
Marciniakiem ,gdzie z rozmowy wywnioskował, że miastu nie bardzo zależy na ostatecznym
rozwiązaniu problemu. W przypadku dalszego ignorowania sprawy przez władze miasta Pan
Prachacz wystąpi na drogę sądową.
Wnosi o szybkie i ostateczne rozwiązanie powyższego problemu. Urząd popełnił pomyłkę a
winą chce obarczyć zwykłego prostego człowieka.
4.Mieszkańcy z ulicy Cmentarnej skarżą się na nie przejezdność tejże ulicy. Jest paradoksem
, że ważna ulica spinająca ulicę Moniuszki z ulicą Armii Krajowej jest w tak fatalnym stanie.
Po jego interwencji dokonano co prawda równania drogi ale to nic nie dało. Mieszkańcy
posiadający swoje nieruchomości przy tej ulicy zawierzyli Panu Burmistrzowi w wyborach
bezpośrednich ,domagają się rozpoczęcia modernizacji tejże ulicy w ramach projektu
modernizacji oczyszczalni ścieków, budowy ulic na Osiedlu Południe i przy budowie
kolektora ściekowego w ulicy Moniuszki. Ta ulica jest wizytówka naszego miasta. Tu
zatrzymują się żałobni goście z całego kraju jak również z innych państw świata, w tym także
oficjalne delegacje. Nie dość , że nie ma porządku na cmentarzu to również nie ma
możliwości pozostawienia samochodu na parkingu przycmentarnym .
4.Przy ul. Moniuszki usytuowany jest „Stary cmentarz”, na którym znajdują się miejsca
pamięci narodowej. Ostatnio wykoszono tam trawę ale widok oberwanej furki prowadzącej
na ten teren daje zły wizerunek miasta na samym wjeździe do niego. Winno nam wszystkim
zależeć na dobrym wyglądzie miasta tym bardziej, że zbliżają się Dni Makowa i zapewne
odwiedzi nas dużo ludzi z innych miast.
5.Od początku kadencji tej Rady odwiedza wszystkich radnych Pana Janina Wiśniewski w
sprawie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.
Prosi o informację , ilu rodzinom przyznano mieszkania z tychże zasobów?
Pani ta jest mało operatywną osobą i ma na utrzymaniu bardzo chorą córkę. Pani ta
przychodzi i prosi, my jako radni wpisujemy jej prośby ale niewiele możemy zdziałać w tym
temacie. Prosi o zajęcie stanowiska w sprawie Pani Wiśniewskiej, która praktycznie posiada
status osoby bezdomnej bo jej meldunek przy ul. Pułaskiego to czysta fikcja , która wszyscy
tolerujemy.
Radna Teresa Górecka Jędreas- apeluje o lepszy nadzór pomnika żydowskiego na terenie
dworca PKS tzw. Lapidarium. Obecny widok przerażający, młodzież z tego pomnika zrobiła
sobie miejsce do spotkań. Prosi o rozważenie możliwości ogrodzenia tego terenu.
Zbliżają się Dni Makowa , zapewne przyjedzie wielu gości a w mieście brak jest WC. Jest to
wstyd aby miasto nie miało toalety, szczególnie w lecie jest to przerażające.

Ad.pkt 6
Przewodniczący R..M poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach
Komisji Rady. Prosi o stanowisko w tej sprawie.
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Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty… radny Jerzy Szymborski poinformował, że
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej radna Bożenna Gallera – pozytywna opinia
Komisji,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Elżbieta Michalska – pozytywna opinia Komisji,
Przewodniczący Komisji Budżetu… radny Andrzej Bonk – pozytywna opinia Komisji.
Z-ca Przewodniczącego R.M. radny Witold Załęski przedstawił treść projektu uchwały w
sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2004 r. a Przewodniczący R.M poddał projekt
pod głosowanie :
Za- 14 głosów.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, 14 głosami „za” podjęła uchwałę Nr XVI/94/2004 z
dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2004r.która
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.pkt 7, 8
Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej radna Bożena Galera poinformowała, że na
wspólnym posiedzeniu trzech Komisji Rady tj. Komisji Polityki Regionalnej, Komisji
Rewizyjnej i Komisji Oświaty… zostały złożone dwa wnioski, które nie uzyskały poparcia.
Wniosek radnego Ryszarda Bednrczyka, który proponował odrzucić projekt uchwały i
przekazać go autorowi do poprawienia oraz wniosek radnego Stefana Marcińca , aby projekt
uchwały odesłać do Radcy Prawnego celem konsultacji jeszcze przed sesją.
Radny Jerzy Szymborski – członkowie Komisji Oświaty… mieli podzielone zdania. Złożone
wnioski przez członków Komisji nie uzyskały poparcia.
Osobiście zgłosił swoje wątpliwości co do projektu uchwały:
- Brak jest podstaw prawnych w przedłożonym projekcie Statutu, powołano się tylko na jedną
ustawę, która co prawda jest podstawą do opracowania obydwu Statutów ale w projektach
Statutów mają zastosowanie inne podstawy prawne czego nie ma zapisane.
-Organizacja szkoły- powoływanie stanowisk wicedyrektorów szkół. Ma wątpliwości co do
powołania stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół nr 1. Brakująca podstawa prawna to
jedna sprawa ale czy jest intencją radnych tworzenie takiego stanowiska i czy jest ono
potrzebne?
Na posiedzeniu Komisji stawiał szereg pytań m.in. jaka jest kondycja finansowa oświaty? Na
ile można wzbogacić ofertę edukacyjną i na ile jest ona realizowana, na ile są środki?
-Czy realizowane są w pełnym wymiarze godzin godziny w dyspozycji dyrektora, które
określone są w ramowym planie nauczania.
Ma świadomość, że zapis ten nie jest zapisem sztywnym, godziny te nie muszą być w całym
limicie wykorzystane jeżeli nie ma potrzeb edukacyjnych. Tu również nie uzyskał odpowiedzi
na posiedzeniu Komisji i dlatego je ponownie zgłasza.
-Zapisy w ustawie o systemie oświaty zobowiązują do prowadzenia zajęć dla uczniów
niepełnosprawnych, czy są realizowane takie zajęcia? Czy prowadzone są również zajęcia
usprawniające ruch, zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensującej? Sprzęt , baza
nauczycielska była stworzona do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Nauczycieli posiadali
odpowiednie przygotowanie do prowadzenia tego rodzaju zajęć. Potrzeby zapewne są, tak jak
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kiedyś były i na pewnie nie zniknęły z dnia na dzień. Stawia ponownie pytanie- jak
realizowane są te zajęcia, jakie są to zajęcia i w jakiej liczbie godzin?
- Czy prawdą jest, że były zawieszane zajęcia edukacyjne w ciągu roku szkolnego z powodu
braku środków?
Ponadto czy jest realizowany zapis ustawowy o podziale uczniów na grupy na zajęciach
języków obcych oraz zajęciach typu informatycznego czy też ćwiczenia laboratoryjne?
Również nie uzyskał odpowiedzi. W takim kontekście chce podnieść sprawę funkcjonowania
i utworzenia stanowiska drugiego wicedyrektora szkoły ds. gimnazjum.
W 2001 r. kiedy odchodził ze szkoły był opracowany arkusz organizacyjny przy którym
pracowała obecna p. Dyrektor, który określał wszystkie rodzaje zajęć, godziny itd. Na rok
szkolny 2001/2002 i wtedy ówczesny Pan Burmistrz wymusił likwidację 1 oddziału
gimnazjalnego tj z 4 oddziałów utworzono 3 oddziały bo brakuje środków- uwierzył w to.
Jednocześnie w tym arkuszu pod którym się podpisał jako dyrektor szkoły nie było mowy o
drugim stanowisku wicedyrektora szkoły. Zostało ono utworzone nie wiadomo na jakie
zamówienie, bez podstaw prawnych a nawet wbrew obowiązującym nadal podstawom
prawnym. Przepisy, które nie zostały do dnia dzisiejszego zmienione mówią :”że stanowisko
wicedyrektora szkoły tworzy się przy przynajmniej 12 oddziałach, drugie powyżej 30
oddziałów a trzecie powyżej 48 oddziałów” Od momentu utworzenia drugiego stanowiska
wicedyrektora w gimnazjum funkcjonuje 9 oddziałów.
Zapis pozwala na utworzenie takiego stanowiska dopiero przy 12 oddziałach co nie jest
obligatoryjne.
Wcale nie jest to mało znacząca sprawa, ma odmienne zdanie. Proponuje – co jest poparte
doświadczeniem- utworzenie samodzielnych stanowisk dyrektorów szkół, będzie to bardziej
korzystne. Inne są zakresy odpowiedzialności i kompetencji dyrektora szkoły a inne
wicedyrektora a przedewszystkim kreatywność tych stanowisk.
Przy obecnej mizerii budżetu oświaty i miasta nie jest sprawą małą fakt, że utworzenie tego
stanowiska powoduje, że osoba go sprawująca ma zniżkę 11 godzin czyli więcej niż połowa
etatu nauczycielskiego plus dodatek funkcyjny, co daje w podsumowaniu cały etat
nauczycielski. Te 18 godzin można przeznaczyć na bardzo potrzebne zajęcia.
Czy intencją Rady jest utrzymywać zbędne stanowisko?
Dyrektor SP Ni 1 i PG Nr 1 p. M. Dźwigacz – trochę dziwi ją, że nauczyciel z takim
doświadczeniem pedagogicznym mówi o rzeczach, z którymi sam miał do czynienia.
Zajęcia dodatkowe były i są na dzień dzisiejszy realizowane, są to zajęcia z logopedii i zajęcia
korekcyjne. Uczniowie, którzy są przypisani do tych zajęć muszą mieć podstawę ku temu tj.
muszą mieć orzeczenie poradni lub zaświadczenie lekarskie. Jeżeli nie ma tych dokumentów
uczeń nie może być przypisany do w/w zajęć.
Godziny do dyspozycji dyrektora przydzielane są na zajęcia informatyczne oraz dodatkowy
język obcy- nadobowiązkowy. Wszelkie godziny jakie są do dyspozycji w tym roku
realizowane i są zapisane w projekcie organizacyjnym na przyszły rok szkolny.
Co do powołania stanowiska wicedyrektora w jej placówce – to swojego czasu była walka o
to czy w mieście ma powstać jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum. To właśnie kolega
Szymborski doprowadził do tego co obecnie mamy i co funkcjonuje tj. w jednym budynku
mieści się szkołą podstawowa i gimnazjum.
Zgodnie z rozporządzeniem o ramowych Statutach władze miasta mogą utworzyć dodatkowe
stanowiska kierownicze, takie jakie uważają za słuszne.
Godzin etatowych nauczyciela nie można rozdzielić na inne zajęcia dodatkowe, są to godziny
etatowe i zgodnie z przydziałem mają być zatwierdzone.
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Dyrektor SP Nr 2 i PG Nr 2 p. T. Marciniec – w jej placówce zajęcia dodatkowe są
prowadzone w celu uzupełnienia deficyty rozwojowego bądź psychicznego dzieci i
młodzieży. Na te zajęcia są przeznaczane godziny do dyspozycji dyrektora szkoły ale
również w przypadku bogatego samorządu można zwiększyć ilość godzin na te zajęcia.
Budżet naszego miasta jest taki jaki jest i oni jako dyrektorzy placówek to rozumieją. Podczas
spotkań z p. Burmistrzem poruszane są sprawy oświaty.
Zajęcia dodatkowe w SP nr 2 skupiły się przede wszystkim na zajęciach logopedycznych . Są
one prowadzone również w poradni psychologiczno-pedagogicznej ale nie są oni w stanie
„zagospodarować” wszystkich dzieci. Dużo dzieci wymaga dodatkowych zajęć
logopedycznych, tak źle jest z wymową , partykulacją.
W placówce prowadzone są również zajęcia reedukacyjno – kompensacyjne dla uczniów klas
I – III – są to zajęcia wyrównujące braki. Dzieci, które nie chodziły do „zerówek” niekiedy
nie potrafią pisać , czytać nie potrafią nawet trzymać ołówka czy kredki. Trzeba to z tymi
dziećmi nadrobić. Przy dużej liczebności klas / 26 osób/ jest to nie możliwe, dlatego też
powoływane są zespoły wyrównujące. Ale tylko wtedy gdy jest taka potrzeba.
Jest prowadzona gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, są zajęcia SKS-u od drugiego
półrocza. Wszystko to jest realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora. Gro godzin jakie
posiada do swojej dyspozycji przeznaczane są na naukę drugiego języka obcego. To trwa już
od trzech lat i jest z tego dumna bo walczyła o to bardzo długo.
W statucie najważniejszą podstawą prawna jest ustawa o oświacie, do której wychodzą
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Noszą one nazwę „ Rozporządzenie w sprawie
ramowego Statutu Szkół i placówek Oświatowo-Wychowawczych”.
Nowo powołanemu „tworowi” organ prowadzący nadaje pierwszy statut. Statut ten jest
statutem sygnalizującym pewne zasady organizacyjne ,pewne podmioty jakie działają w
szkole- Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski.
Żądanie opracowania bardzo drobiazgowego statutu szkoły graniczy ustawowo wolność
jednostki budżetowej, która ma prawo do utworzenia swojego statutu na kanwie ramowego
statutu.
W statutach obecnie obowiązujących są zawarte wszystkie sprawy , o których mówił p. radny
R. Bednarczyk. We wrześniu szkoły tworzą swój statut, który obejmuje wszystkie zadania ,
organizację placówki. Podlegają one w ciągu ich obowiązywania nowelizacji, ponieważ
pojawiają się rozporządzenia zmieniające.
Uchwalenie przez organ prowadzący drobiazgowego statutu wiąże się z narzuceniem
pewnych zasad.
Nowy statut sporządza i zatwierdza Rada Pedagogiczna w przypadku gdy nie ma Rady
Szkoły. Pod względem prawnym statut zatwierdza Kuratorium Oświaty.
Statut jest najważniejszą rzeczą w szkole. I w statucie szkoły musi być wszystko ujęte m.in.
bezpieczeństwo.
Radca Prawny p. T. Wadyński – mylone są podstawy prawne. Zarzuca się brak pewnych
elementów w statucie Zespołu, wskazując , że winien on zawierać takie a nie inne elementy.
Jedyną normą, która określa elementy statutu Zespołu jest art. 60 ustawy o Systemie Oświaty,
który odnosi się do art. 58. Nie ma dzisiaj normy, która by określała w sposób jednoznaczny,
jakie elementy powinien zawierać statut Zespołu.
Nie ma zastosowania również Rozporządzenie dot. ramowych Statutów Szkół nie dotyczy
Zespołu, a zarzut dotyczący powołania stanowiska wicedyrektora jest nietrafny, bo
przytoczone przez radnego przepisy nie mają zastosowania.
Są dwa systemy konstruowania Zespołu:
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1. bez autonomii, jest jeden dyrektor, dwóch wicedyrektorów od konkretnych szkół,
jedna Rada Pedagogiczna i jedna Rada Rodziców,
2. suwerenność szkół- tak jak jest to proponowane w przedłożonym statucieBłąd Państwa radnych polega na zastosowaniu w swoich wypowiedziach przepisów
dotyczących szkół do Zespołów. Takich możliwości ustawodawca nie dał.
Przewodniczący Komisji Budżetu … radny A. Bonk – Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekty uchwał.
Ma pytanie, które nasunęło mu się podczas toczonej dyskusji. Poprzedni dyrektorzy szkół byli
powołani w drodze konkursu, co dalej z nimi jak utworzono Zespoły. Czy będzie kontynuacja
ich stanowisk, czy zostaną wybrani w drodze nowego konkursu?
Radca Prawny - ze stosunku pracy warunki zostają nie zmienione.
Radny Jerzy Szymborski – co do wypowiedzi p. Dźwigacz, która przypisuje mu taką siłę
sprawczą, że to dzięki niemu funkcjonują szkoły podstawowe i gimnazjalne w obydwu
placówkach. Prawda jest taka, że w tamtym okresie czasu one już od dwóch lat
funkcjonowały w takiej formie. Na sesja Rady, w której uczestniczyli nauczyciele, rodzice
stwierdzono , że jest takie zapotrzebowanie społeczne. Sprzeciwiono się łączeniu placówek
aby powstałą w mieście tylko jedna szkoła podstawowa i jedno gimnazjum.
Jego pytania dalej pozostały bez odpowiedzi.
Satysfakcjonuje go wypowiedź Pani Dyrektor SP Nr 2 i PG Nr 2 Teresy Marcinie, czego nie
może powiedzieć o wypowiedzi Pani Dyrektor Sp Nr 1.
Wcale nie jest prawdą, że podstawa do zajęć korekcyjnych jest przedłożenie odpowiedniego
zaświadczenia lekarskiego. To nauczyciel, który jest specjalistą zauważa u dzieci wady.
Wtedy rolą szkoły jest zorganizować badania. Gdy się okaże, że godziny te są potrzebne to
starać się o środki na ich realizację.
Organ prowadzący ma prawo uatrakcyjnić ofertę edukacyjną rozszerzając tygodniowy limit
godzin- o 3 godziny dla klasy. Organ prowadzący nigdy z tego nie korzystał z braku środków,
co On rozumie.
Swoimi pytaniami chciał dociec i doczekać się odpowiedzi jak bogata jest oferta edukacyjna,
niestety nie uzyskał takiej odpowiedzi. W przypadku bogatej oferty edukacyjnej można
tworzyć drugie stanowisko wicedyrektora szkoły.
Radny Stefan Marciniec – dyskusja toczy się nie w tym kierunku co powinna. Zadaniem
Rady na tym posiedzeniu jest uchwalenie lub nie statutów Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.
Tymczasem dyskutujemy na tematy nie związane ze statutem, chociaż bardzo ważne.
Są dwa główne zarzuty co do projektu uchwał :
1.że jest on zbyt mało szczegółowy, ale otrzymaliśmy informację od Radcy Prawnego i
Dyrektorek Placówek, że nie mogą one być bardzo szczegółowe bo organ prowadzący bardzo
ograniczy prawa Rady Pedagogicznej, która jest władna do podejmowania decyzji w sprawie
jego modyfikowania;
2.że podstawa prawna jaka została przywołana jest nie wystarczająca. Wg. wypowiedzi
Radcy Prawnego jest ona wystarczająca w odniesieniu do Zespołu Szkół.
Umieszczenie w statucie stanowiska Z-cy Dyrektora wg. Radcy Prawnego nie ma nic do
rzeczy.
Radni się muszą zdecydować, czy przedłożony projekt statutu jest zgodny z prawem , jeżeli
tak to go przyjąć.
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W przypadku, gdy się okaże , że będą pewne niedociągnięcia to można zawsze skorygować.
Być może oświacie potrzeba poświęcić ze dwie sesje Rady ale tymczasem nie kierować
dyskusji na inne tory.
Radny Grzegorz Napiórkowski- podjęto uchwały o powołaniu Zespołu Szkól Nr 1 i Nr 2 w
celu uregulowania pewnych spraw prawnych tj. uporządkować zarządzanie oświatą. Po to był
tworzony Zespół żeby była jedna władza. W skład Zespołu wchodzi szkoła podstawowa i
gimnazjum, którym kieruje jeden dyrektor. Czy oprócz dyrektora Zespołu będą dyrektorzy
poszczególnych szkół?.
Z-ca Burmistrza p. T. Marciniak – nie będzie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz
Publicznego Gimnazjum Nr 1 i 2. Będzie dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2.
Dyrektorzy Zespołu powołani w drodze konkursu.
Przew. R.M. – będą Z-cy dyrektora dla poszczególnych szkół, to wynika z treści statutu.
Radny Grzegorz Napiórkowski – w opinii zarządzających dziś Dyrektorów potrzebny jest
Zastępca w jednej i drugiej placówce.
Z-ca Burmistrza Miasta p. T. Marciniak - każda ze szkól ma swoją autonomię, swoje zadania
nie możliwym jest aby placówki te nie miały zarządcy. To jest sprawa nadzoru, sprawy
wychowawcze, dydaktyczne. Dyrektor Zespołu będzie zajmować się funkcjonowaniem
obiektu i Zespołu a poszczególni jego zastępcy swoimi szkołami. Kompetencje dyrektora
Zespołu z dyrektora Szkoły nie pokrywają się. Każda ze szkół ma co robić, chociażby w
pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sprzętu. Jeden gospodarz w obiekcie to
najlepsze rozwiązanie.
Radny Grzegorz Napiórkowski – co stanie się z dyrektorami dzisiejszych jednostek
autonomicznych. Pan Radca Prawny powiedział, że konkursy zachowują moc., czy od 1
września będzie dyrektor SP nr 1 i SP nr 2, którzy zostali powołani w drodze konkursu?
Radny Stefan Marciniec – stwierdził niezgodność wypowiedzi Radcy Prawnego z
wypowiedzią Z-cy Burmistrza. Radca Prawny poinformował Radę , że zostały w swoim
czasie przeprowadzone konkursy n a stanowisko dyrektorów szkół podstawowych są one
nadal ważne. Czyli dalej od 1 września Ci dyrektorzy będą dyrektorami szkół podstawowych
ale nie staną się automatycznie dyrektorami Zespołu, ale czy to również oznacza , że staną się
ono automatycznie zastępcami dyrektora Zespołu?
Rada nie ma pojęcia o posunięciach p.Burmistrzów w tym temacie.
Radca Prawny- musi nastąpić zmiana statutów szkół, przepisów określających ich
kompetencje w tym kompetencje do zatrudniania. Musi nastąpić odwołanie dyrektorów ze
stanowisk, powołanie zastępców dyrektora zespołu w trybie art.38 ustawy o Systemie
Oświaty.
Przedłożony statut spełnia wszystkie aspekty prawne.
Radny Ryszard Bednarczyk – wnosząc kwestię na posiedzeniu Komisji jego intencją było
tylko to aby statut nowo powstałego Zespołu był dobry.
Kto nada kompetencje dyrektorowi Zespołu?, czy nie powinny one być zawarte już w tym
statucie ? Ma nadal wątpliwości.
Nie ma celu ograniczenie autonomii jednostek, chce tylko aby było dobrze.
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W § 11 i 12 statutu są te kompetencje napisane, nie rozumie kompetencji z-cy dyrektorów.
Ponadto niektórych elementów proponowany statut nie zawiera, chociażby to, że Zespół
organizuje zajęcia religii oraz zajęcia o tematyce etyczno – moralnej. Tego brakuje, a przepisy
jasno mówią.
Uważa, że przedłożony projekt statutu winien być jeszcze lepiej dopracowany.
Radny W. Załęski – stwierdził, że dyskusja idzie w niewłaściwym kierunku. Powołanie
Zespołów miało za zadanie uporządkować pewne sprawy od strony prawnej. Nadanie
Statutów tym Zespołom pozwoli na ich funkcjonowanie. Przedłożony projekt Statutu wg.
Niego jest dopracowany a reszta spraw leży w gestii i kompetencji Rad Pedagogicznych, Rad
Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Przew. R.M. dyskusja toczy się na sesji, ponieważ 3 Komisje Rady nie wypracowały
stanowisk.
Radny A. Bonk – w celu zakończenia dyskusji, która zeszła z tzw. Toru prosi aby P.
Dyrektorki obecne na sesji określiły jednoznacznie swoje stanowisko co do przedłożonego
projektu.
Dyrektor SP Nr 1 i PG nr 1 p. M. Dźwigacz- w imieniu swoim jak i Dyrektora SP Nr 2 i PG
Nr 2 p. Teresy Marcinie wydaje pozytywną opinię dla projektu Statutu.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił treść projektu uchwały w sprawie nadania
Statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w Makowie Maz. i poddał pod głosowanie :
Za- 10 głosów, przeciw – 2 głosy, wstrzymało się – 2 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 14 radnych, 10 głosami „za” przy 2 głosach
„przeciwnych „ przeciwnych 2 głosach „wstrzymujących się „ podjęła uchwałę Nr
XVI/95/2004 z dnia 03 czerwca 2004r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 1 w
Makowie Maz. , która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący R.M. przedstawił treść projektu uchwały w sprawie nadania Statutu
Zespołowi Szkól Nr 2 w Makowie Maz. i poddał pod głosowanie :
Za- 12 głosów, przeciw -0 głosów, wstrzymał się – 2 głosy.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 14 radnych, 12 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się „ podjęła uchwałę nr XVI/96/2004 z dnia 03 czerwca 2004r. w sprawie
nadania Statutu Zespołowi Szkół Nr 2 w Makowie Maz., która stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.

Ad.pkt 9.
Radny Andrzej Bonk zwolnił się z dalszych obrad sesji.
Przewodniczący R.M. poprosił Przewodniczących Komisji Rady o opinie:
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Przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej radna Bożena Galera poinformowała , że
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Elżbieta Michalska- pozytywna opinia członków
Komisji.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Oświaty… radny Jerzy Szymborski – pozytywna opinia
członków Komisji.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu… radny Grzegorz Napiórkowski – pozytywna
opinia Komisji.
Przewodniczący R.M> przedstawił treść projektu uchwal y w sprawie akceptacji wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w
oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Makowa Maz. i poddał pod głosowanie :
Za- 13 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się -0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności 13 radnych, 13 głosami „za” podjęła uchwałę nr
XVI/97/2004 z dnia 02 czerwca 2004 r. w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w
złotych dla pracowników, nie będących nauczycielami, zatrudnionych w oświatowych
jednostkach organizacyjnych Miasta Makowa Maz., która stanowi załącznik nr 8 do
protokołu.

Ad.pkt 10
Przewodniczący R.M. poinformował, że każdy radny otrzymał informacje dotyczące
przygotowań do sezonu letniego/ wypoczynek dzieci i młodzieży/, które to były przedmiotem
posiedzeń Komisji Rady. Otrzymały pozytywną opinię tych Komisji.
Nie zgłoszono żadnych dodatkowych uwag przed sesją.
Przyjęcie przedłożonych informacji poddał pod głosowanie :
Za- 13 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. przyjęła informacje dotyczące przygotowań do sezonu letniewypoczynek dzieci i młodzieży, które stanowią załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.pkt 11
Przewodniczący R.M. stwierdził, że MZOSziPOW w sposób bardzo szczegółowy przedłożył
plan remontów w placówkach szkolno – wychowawczych. Materiały były przedmiotem obrad
Komisji Rady, gdzie uzyskały pozytywną opinię.
Przedłożony plan remontów Przewodniczący R.M> poddał pod głosowanie :
Za- 13 głosów.
Rada Miejska w Makowie Maz. przyjęła plan remontów w placówkach oświatowych, który
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

10

Ad.pkt 12.
Przewodniczący R.M. poinformował, że w materiałach na sesję była informacja dotycząca
obchodów Dni Makowa.
Informacją tą poddał pod głosowanie :
Za- 13 głosów.
Rada Miejska przyjęła program obchodów Dni Makowa, który stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Burmistrz Miasta p. T. Ciak zaprosił radnych i wszystkich obecnych na Sali obrad na udział
w obchodach Dni Makowa.

Ad.pkt 13.
Burmistrz Miasta p. T. Ciak odpowiada na pytania radnych:
- teren wokół lapidarium zostanie uporządkowany nie mniej jednak będzie czynił rozmowy z
TMZM oraz Gminą Żydowską o objęcie patronatu nad tym miejscem pamięci;
- sprawa WC, przyznał całkowitą rację radnej T. Jędreas, ponad miesiąc temu polecił
Wydziałowi Geodezji o przygotowanie punktów typujących miejsca gdzie można WC
postawić;
- o użycie w reklamie piwa Łomża nikt się do niego nie zgłaszał, nie wydał takiego
zezwolenia .Gdyby ktoś się o to zwrócił na pewno zwróciłby się do Komisji Oświaty o opinię
w tej sprawie. Już od dwóch tygodni czynione są działania dotyczące usunięcia herbu miasta
z reklamy;
-przystanek autobusu linii Białystok- Bydgoszcz – będzie interweniował w tej sprawie;
- ul. Cmentarna , była to kiedyś jedna z najbrzydszych ulic w mieście / uczęszczający nią
grzęźli w błocie/, obecnie jest doprowadzona na miarę posiadanych środków. Doprowadzenie
jej do standardów europejskich –zaprasza do dyskusji podczas konstruowania budżetu miasta
na 2005, bo coś kosztem czegoś.
- „stary cmentarz” wiele rzeczy miasto robi za parafie, toczy rozmowy z władzami
kościelnymi o utrzymanie terenu. Furtka zostanie przez miasto naprawiona.
- dokładnie nie zna liczby przydzielonych lokali z zasobów komunalnych gminy, ale chyba w
czasie jego kadencji było przydzielonych 6 lokali. Co do lokalu dla p. J. Wisniewskiej – jest
to osoba, która ma bardzo poważne problemy ale ma również bardzo wysokie dochody, które
w dużej mierze poświęca na rozwiązywanie swoich problemów.
Na wniosek Komisji Mieszkaniowej zaproponowało p. Wiśniewskiej lokal, ale go nie
przyjęła. Postarają się pomóc tej Pani i myśli, że do końca tego roku problem zostanie
rozwiązany.
Z-ca Burmistrza p. T. Marciniak –sprawa p. Prachacza jest już załatwiona. Zaszłość była taka,
że droga przebiega po części gruntu tego Pana. Urząd zobowiązał się do zwrotu nadpłaconego
podatku za okres 5 lat , który wniósł ~4 zł. Pan Prachacz zrezygnował z tej rekompensaty. $
zł. dlatego, że w przeważającej większości jest tam grunt klasy szóstej , który nie podlega
opodatkowaniu;
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Ad.pkt 14
Wiceprzewodniczący R.M. radny Witold Załęski zwrócił się z apelem do Panów Burmistrzów
dotyczącym zagospodarowania terenu wokół cmentarza. Współpraca z Proboszczami obydwu
parafii, bo rzeczywiście dojazd jest nieciekawy i trzeba pomyśleć chociaż o małym parkingu
koło cmentarza.
Radny R. Bednarczyk- czy z okazji Dni Makowa ukarze się biuletyn o naszym mieście ?
Ponadto prosi o wprowadzenie do sprzedaży widokówek z wizerunkiem naszego miasta, jest
duże zainteresowanie tym tematem.
Pnai Zofia Marmulewska- widokówki dostępne są w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej
oraz w kiosku przy MDK.
Pani Bożena Pawłowska Dyrektor MDK- w imieniu Prezesa TMZM i własnym zaprosiła na
prezentację projektu małych grantów.
Przewodniczący R.M. radny Andrzej Pałuki zapoznał Radę z treścią pism i zaproszeń jakie
wpłynęły do biura Rady:
1.Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w bloku przy ul. Mickiewicza 24 zwraca się z prośbą o
30.000zł. na remont gałązek pionów CO w tymże budynku , który należy przeprowadzić
jeszcze przed sezonem grzewczym.
Temat omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, która pozytywnie zaopiniowała prośbę.
2.Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul. 1 Maja 13 – nie ma tam zgody, jedni
chcą trawniki inni parkingi. Burmistrz Miasta ma już rozwiązanie tego sporu, zainteresowane
osoby proszone są o zgłoszenie się do Burmistrza.
3.Odczytał życzenia od Posła na Sejm RP p. Zbigniewa Deptują z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
Radna Bożena Galera – co Pan Burmistrz załatwił w Essen?
Burmistrz Miasta p. T. Ciak – wyjazd na zaproszenie koncernu AGR Polska. Firma AGR ten
zajmuje się utylizacją , zbieraniem i recytlingierm odpadów stałych z kilku miast Zagłębia
Rury. Przedstawiono zasady funkcjonowania firmy jak również podział kosztów.
Co do pożyczki 30.000zł. dla Wspólnoty bloku przy ul. Mickiewicza to miasto rozumie
powagę sytuacji i w miarę możliwości postara pomóc się tym lokatorom.
Konflikt mieszkańców
bloku przy ul. 1 Maja 13, będzie przedstawiony projekt
zagospodarowania terenu i jeżeli Wspólnota wyrazi zgodę na wykup gruntów wokół budynku
za przysłowiową złotówkę to miasto sprzeda i przekaże to Wspólnocie. Dalsze działania czy
to parking czy trawniki będzie zależało od decyzji Wspólnoty.
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Ad.pkt 15.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej radny Andrzej
Pałuki o godzinie 13.30 zamknął obrady XVI sesji Rady.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.
Protokołowała
Barbara Załęska
Inspektor w U.M.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wł. Pałucki
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