
RADA MIEJSKA 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. lllazowieckie 

Maków Mazowiecki, 14.02.2013 r. 
WOR-IL0002.27.2013 

Pani/Pan 

.....••••.......••••......••••.......••••.......••••....••• 


ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam 
na XXVII sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w 

1200dniu 25 lutego 2013 roku o godz. w budynku Urzędu Miejskiego z 
porządkiem obrad: 

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki - sektor A. 

6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki - sektor B. 

7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki - sektor D. 

8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z pomnika 
przyrody. 

9. 	 POdjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2034. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków, 
Mazowiecki na 2013 r. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej 
pożyczki. 

13. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/71-71-002 wew. 129, fax 29/71-71-507 



14. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki za 2012 rok. 

15. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 
2012 rok. 

16. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2013 rok. 
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
18. Zapytania i wolne wnioski. 
19. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej. 

przewodnicząc~AjSkiej 

Waldr6i~iski 



Protokół z XXVII sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 25 lutego 2013 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Waldemara Zabielskiego. 


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

Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 12 QQ otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, 
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy. 

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nieobecni: radna Wiesława Gregorczyk, radna 
Elżbieta Michalska, radny Krzysztof Rutkowski, radny Marek Jaroszewski. Obecnych na 
sesji było 11 radnych. 

Przewodniczący RM stwierdził quorum, podejmowane uchwały decyzje mają moc 
prawną· 

Obrady XXVII sesji trwały w czasie od godz. 1200 do godz. 1400• 

Ad pkt 1. 

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 


Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski złożył wniosek o 

zdjęcie z porządku obrad trzech projektów uchwał. Uchwały w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 
2034, uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 

2013 r. oraz uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej 


pożyczki. 


Przewodniczący RM wniosek Komisji Polityki Regionalnej o zdjęcie z porządku obrad 

punktów 10, 11, 12 poddał pod głosowanie: 


za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Wniosek został przyjęty. 

Przewodniczący RM przeczytał porządek obrad po poprawce. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM poinformował, że protokół z XXVI sesji był do wglądu w Biurze 
Rady. 

Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM przyjęcie protokołu z XXVI sesji 
poddał pod głosowanie: 
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za - 11 głosów, przeciw - Ogłosów, wstrzymało się - O głosów. 

Protokół z XXVI sesji został przyjęty. 

Ad pkt 3. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między 


sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji przyjętych uchwał, które stanowią załącznik 


nr 3 do protokołu. 


Ad pkt 4. 

Zapytania i interpelacje Radnych. 


Radny Dariusz Tyjewski zwrócił się z zapytaniem czy prawdą jest, że do Urzędu 


Miejskiego wpłynęły dwa pisma od Pana Kondrackiego w sprawie wypłacenia 


odszkodowania na kwotę 19.000.000,00 złotych. 


Ad pkt 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym ~ 


planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków l"1azowiecki - sektor A. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor A. Przewodniczący RM Waldemar 

Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 


za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 

podjęła uchwałę Nr XXVII/186/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor A, która stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 


Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym .~ 


planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor B. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor B. Przewodniczący RM Waldemar 

Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 


za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - Ogłosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła Uchwałę Nr XXVII/187/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor B, która stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
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Ad pkt 7. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor D. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uChwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor D. Przewodniczący RM Waldemar 
Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów I przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 

podjęła uchwałę Nr XXVII/188/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor D, która stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 


Ad pkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z pomnika 

przyrody. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z pomnika przyrody. Przewodniczący 


RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 


za - 11 głosów, przeciw - Ogłosów, wstrzymało się - Ogłosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXVII/189/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na pozyskanie pędów z pomnika przyrody, która stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 

• 

Ad pkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków . 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały 
poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 

podjęła uchwałę Nr XXVII/190/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 


Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński przeczytał protokół z 
posiedzenia Komisji w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Mickiewicza 8 na decyzję Burmistrza Miasta dotyczącą budowy osłony śmietnikowej, 
który stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. Przewodniczący RM 
Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 1 głos. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 

pOdjęła uchwałę Nr XXVII/191/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta, która stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 


Ad pkt 11. 

Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ...) Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że wypoczynek 

zimowy dzieci i młodzieży był organizowany przez MDK przy współudZiale szkół, MBP, 

MOPS oraz Wydziału WIP Urzędu Miejskiego. Na ten cel była przeznaczona kwota 

6.000,00 złotych. Podczas zimowisk odbywały się warsztaty fotograficzne, plastyczne, 

zabawa w teatr, zqjęcia sportowe i taneczne, zajęcia kulinarne, wyjazdy na basen do 

Pułtuska oraz do Warszawy na lodowisko. Ponieważ oferta była bardzo bogata i 

zróżnicowana opinie rodziców dzieci uczestniczących w zimowiskach były pozytywne. 

Odbywały się również imprezy towarzyszące, takie jak nocny maraton filmowy 

zorganizowany przez młodzież. Dodał, że Komisja Oświaty ( ... ) pozytywnie przyjęła 


informację z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski przyjęcie informacji poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 

przyjęła informację z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, która ~ 


stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 


Ad pkt 12. 

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, dla których organem prowadzącym 


jest Miasto Maków Mazowiecki za 2012 rok. 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ...) Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że do końca stycznia 

zgodnie z kartą nauczyciela gmina musi wypłacić dodatek uzupełniający. W tym roku 

jest to kwota około 44.500,00 złotych i wynika głównie z dwóch urlopów dla 

poratowania zdrowia w szkołach. W porównaniu do lat poprzednimi, gdzie dopłaty 


wynosiły około 100.000,00 złotych jest to kwota umiarkowana i ŚWiadczy o tym, że 


kadra kierownicza szkół rozumie problemy finansowe gminy, ma świadomość o 

wzrastających kosztach utrzymania szkół i przedszkoli oraz wie, że zawód 

nauczycielski w ostatnich latach został finansowo dosyć wydatnie dowartościowany i 

że sztywny gorset ustawowy karty nauczyciela nie ułatwiania sprawy gminie. Na 
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dodatek uzupełniający wpływają rozne czynniki, między innymi godziny ponad 
wymiarowe, dodatek motywacyjny i w pewnym sensie gmina oraz kadra kierownicza 
mogłaby tym dodatkiem sterować, ale zawsze gdzieś po środku jest interes szkoły 
oraz ucznia i pewnych spraw, żeby wyjść na zero nie da się przekroczyć. Dodał, że 
Komisja Oświaty ( ...) pozytywnie przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki za 2012 rok. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski przyjęcie sprawozdania poddał pod 
głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

• 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 11 radnych, 11 głosami "za" 
przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczegÓlnych stopniach awansu zawodowego, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Maków Mazowiecki za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu . 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski ogłosił przerwę w obradach, która trwała w 
czasie od godz. 12.!Q..godz. 129 . 

Na sesję przybył radny Marek Jaroszewski. 

Ad pkt 13. 

Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2012 rok. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski przeczytał sprawozdanie z działalności Rady 
Miejskiej za 2012 rok. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński przeczytał sprawozdanie z 
działalności Komisji. 

• 
Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski przeczytał sprawozdanie z 
działalności Komisji. 

Przewodniczący Komisji Oświatowej ( ...) Andrzej Bronowicz przeczytał sprawozdanie z 
działalności Komisji. 

Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski przeczytał 
sprawozdanie z działalności Komisji. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i 
stałych Komisji Rady za 2012 poddał pod głosowanie: 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
przyjęła sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2012 
rok, które stanowią załączniki nr 13, 14, 15, 16, 17. 
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Ad pkt 14. 

Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady na 2013 rok. 


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński przeczytał plan pracy Komisji 

na 2013 rok. 


Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski przeczytał plan pracy 

Komisji na 2013 rok. 


Przewodniczący Komisji Oświatowej ( ...) Andrzej Bronowicz przeczytał plan pracy 

Komisji na 2013 rok. 


Przewodniczący Komisji Polityki Regionalnej Remigiusz Chrzanowski przeczytał plan 

pracy Komisji na 2013 rok. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski zaproponował, żeby punkt dotyczący 


omówienia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta 

Maków Mazowiecki z miesiąca czerwca przenieść na marzec, ponieważ do wykonania 

ostatecznego tej uchwały z 2009 roku Burmistrz Miasta przystąpi najpóźniej w drugim ~ 


kwartale 2013 roku w związku z tym wskazane było by, aby w planie pracy Komisji 

ten punkt był w miesiącu marcu. 


Przewodniczący RM Waldemar Zabielski naniesioną poprawkę w planie pracy Komisji 

Polityki Regionalnej poddał pod głosowanie: 


za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Poprawka została przyjęta. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski -przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady 
na 2013 rok poddał pod głosowanie: 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 12 radnych, 12 głosami "za" 
przyjęła plany pracy stałych Komisji Rady na 2013 rok, które stanowią załączniki nr 
18, 19, 20, 21. 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że plany pracy stałych Komisji 
Rady na 2013 rok zostały przyjęte. 

Ad pkt 15. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 

Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski odpowiadając na interpelację radnego 
Dariusza Tyjewskiego potwierdził, że 22 lutego 2013 roku wpłynęło do Miasta Maków 
Mazowiecki wezwanie do zawezwania do próby ugodowej. Wezwanie to, jest z 20 
lutego bieżącego roku, skierowane przez Sąd Rejonowy V Wydział Gospodarczy w 
Ostrołęce, natomiast zawezwanie pochodzi od Pana Kondrackiego, który jako 
przeciwników wskazuje Miasto Maków Mazowiecki oraz SML-W "Jubilatka" i jest z 8 
lutego 2013 roku. Rzecz dotyczy uczynienia zadość Panu Kondrackiemu w kwocie 

6 




18.431.042 złotych i 36 groszy. Jest to drugie zawezwanie. Pierwsze było we wrześniu 
2012 roku z Sądu Rejonowego w Przasnyszu i dotyczyło kwoty 30.000.000,00 złotych. 
W odpowiedzi na zażalenie miasta na postanowienie o upadłości Pan Kondracki 
napisał, że "miasto ze śmiechem zakupiło to, co chciało za grosze Sąd zgodził się na 
prowadzenie upadłości na rzecz jednego wierzyciela, autora wniosku i pokrzywdził 
mnie, moją firmę odprawił z kwitkiem wszystkich innych faktycznych wierzycieli, 
którzy brali czynny udział w budowie systemu ciepłowniczego". Dodał, że formalnie 
takie zawezwanie jest, ale praktycznie Miasto Maków Mazowiecki nie poczuwa się do 
zawarcia jakiejkolwiek ugody z Panem Kondrackim. Miasto było już wcześniej 
pozywane o odszkodowanie w kwocie blisko 19.000.000,00 złotych. W pierwszej i w 
drugiej instancji werdykt był pozytywny dla miasta. Pan Kondracki i Syndyk wyczerpali 
wszelkie możliwe środki odwoławcze łącznie z kasacją i wszystko zakończyło się na 
korzyść Miasta Maków Mazowiecki. W pierwszym zawezwaniu Pan Kondracki ogólnie 
napisał, że poniósł szkodę z racji niemożności prowadzenia działalności w Makowie 
Mazowieckim i żądał 30.000.000,00 złotych odszkodowania. W drugim zawezwaniu 
podał trochę więcej szczegółów i osadza swoje roszczenie na tym, że w 2006 roku 
został pozbawiony możliwości prowadzenia działalności poprzez ustanowienie zarządu 
nad majątkiem na rzecz Burmistrza Miasta. Przypomniał, że była wtedy bardzo 
mroźna zima. Przy mrozach 30 stopniowych kotłownia przy ul. Przemysłowej przestała 
podawać Ciepło, nie było kontaktu z wykonawcą, czyli z Panem Kondrackim. Pierwsze 
ruchy uczyniła SML-W "Jubilatka", ponieważ największa liczba mieszkańców, którzy 
ucierpieli to byli spółdzielcy jak również reszta mieszkańców, którzy byli uzależnieni od 
tej kotłowni. W tej sytuacji kotłownia została przejęta i zaczęła podawać Ciepło. 
Zostało to usankcjonowane Zarządem, który został wyznaczony przez Sąd Rejonowy 
w Przasnyszu. Zarządcą tego majątku był Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki. SML
W "Jubilatka" pierwsza wyłożyła pieniądze na zakup paliwa do kotłowni, potem faktury 
były inkasowane przez Miasto Maków Mazowiecki, bo Miasto prowadziło nad tym 
majątkiem zarząd do końca okresu grzewczego. Tak się zbiegło, że w trakcie 
rozpatrywane było zażalenie Pana Kondrackiego na postanowienie sądu pierwszej 
instancji i faktem jest; że Sąd drugiej instancji uznał, iż w takim trybie ten zarząd nie 
powinien być uczyniony, ale to zostało wydane po okresie grzewczym. Sąd drugiej 
instancji nie odniósł się, co do zasady czy ten zarząd powinien być czy nie powinien, 
tylko dopatrzył się, że Sąd pierwszej instancji uchybił pewnym uwarunkowaniom. 
Dodał, że dla Miasta Maków Mazowiecki propozycja Pana Kondrackiego jest 
bezprzedmiotowa, skoro raz już przed Sądem toczył się proces odnośnie zapłaty. 
Jeżeli już to raczej miasto powinno pozywać, ponieważ zostało narażone na większe 
straty i do tej pory ponosi tego skutki. 

Radny Dariusz Tyjewski zwrócił się z zapytaniem, czy jeżeli na działce należącej do 
miasta, która sąsiaduje z działką Pana Kondrackiego zostanie wybudowany nowy 
obiekt to czy Pan Kondracki, jako sąsiad może blokować tę inwestycję. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski OdpOWiedział, że z znając Pana 
Kondrackiego jest więcej niż pewne, iż skorzysta on z wszelkich możliwych prawnie 
dopuszczalnych środków odwoławczych, tak jak to czynił do tej pory. Zadowalające 
jest to, że czy to było pozywane miasto, czy SML-W "Jubilatka" bądź Spółka JUMA 
wyrok był zawsze pozytywny dla pozwanych. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński zauważył, że gdyby to pismo 
wcześniej ujrzało światło dzienne, to może rozmowy na spotkaniach sprawie ciepła 
miałyby inny przebieg. Zwrócił się z zapytaniem jak znacząco Pan Kondracki swoimi 
wpływami może uniemożliwić budowę nowej kotłowni na działce należącej do miasta. 
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Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że pismo do Urzędu 
Miejskiego wpłynęło w piątek 22 lutego 2013 roku. Pan Kondracki napisał je 8 lutego i 
przesłał do Sądu, natomiast z Sądu wysłano je 20 lutego. Wyjaśnił, ze rozmowy na 
temat odciągnięcia decyzji odnośnie zaangażowania miasta w Spółkę JUMA toczyły się 
we wtorek 19 lutego i dopracowane były na komisjach, czego efektem był wniosek 
Komisji Polityki Regionalnej, o zdjęcie trzech uchwał z porządku obrad XXVII sesji. 
Dodał, że jeśli chodzi o blokowanie inwestycji, to Pan Kondracki pewnie skorzysta z 
wszelkich możliwych w prawie dopuszczalnych środków, czy to będzie zasadne czy 
nie. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski zwrócił się z zapytaniem do mecenasa, jak 
sądzi z doświadczenia procesowego w związku ze sprawami prowadzonymi przez 
miasto i firmę INKLUZ na ile realne jest zagrożenie ze strony Pana Kondrackiego dla 
Miasta Maków Mazowiecki i dla jego budżetu, biorąc pod uwagę te ostatnie 
zawezwanie do ugody. 

Mecenas Tomasz Wadyński odpowiedział, że nie prowadził tej sprawy, natomiast z 
tego, co mówił Zastępca Burmistrza Miasta szanse są praktycznie zerowe, ponieważ ~ 
sprawa została już rozstrzygnięta. Jeśli sprawa jest zakończona prawomocnym 
wyrokiem Sąd drugi raz nie może jej przyjąć do rozpatrywania, bo to jest tak zwany 
stan rzeczy osądzonej i Sąd nie może orzekać drugi raz w tej samej sprawie. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zwrócił się z zapytaniem, jeżeli będzie 
wniosek Pana Kondrackiego, w którym przytoczy inne zarzuty to, czy Sąd odrzuci 
pozew ze względu na to, że sprawa była już rozpatrywana odnośnie jego roszczeń. 

Mecenas Tomasz Wadyński odpowiedział, że mUSiałby zamieścić inne argumenty, 
które nie były dotąd poruszane i aspekty faktyczne, które rzeczywiście miały miejsce. 

Ad pkt 16. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Prezes SML-W "Jubilatka" Lech Gadomski wyjaśnił, że na jednej z komisji, kiedy była 
mowa o placówkach oświatowych w mieście Sekretarz Miasta powiedziała, że ~ 
ogrzewanie w PS nr 2 jest tańsze niż w PS Nr 1, pomimo tego, że PS Nr 2 jest opalane 
olejem. Potem na Komisji Oświaty ( ...), przy obecności kilkudziesięciu mieszkańców 
Makowa Mazowieckiego ponownie padło stwierdzenie, że koszty ogrzewania jednego 
metra w PS Nr 2 porównywalne są z kosztem ogrzewania jednego metra w PS Nr 1. 
Zauważył, że jeśli w mieście jest system ciepła sieciowego i to jest taka sama cena jak 
opalanie olejem to, po co są rozmowy o inwestycjach w kotłownie skoro można w 
każdym bloku założyć piec olejowy i na to samo wyjdzie. Zwrócił się z zapytaniem czy 
twierdzenie Sekretarz Miasta było pomyłką, czy jest to prawda, a może jest to celowe 
wprowadzanie w błąd. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski odpowiedział, że jest to pomyłka. 
Z danych z 2011 roku wynika, że koszt opalania olejem był niepomiernie wyższy niż 
koszt ciepła sieciowego. Koszty wydane na zakup oleju podzielone przez metry i 
podzielone przez dwanaście wynosiły ponad 5,00 złotych w PS Nr 2 natomiast w PS Nr 
4 i PS Nr 1 wynOSiły ponad 3,00 złote. Za rok 2012 koszty w PS Nr 2 mogą być 
troszeczkę niższe, ponieważ przedszkole zostało ocieplone. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem jak 
duże będą oszczędności wynikające z ewentualnego połączenia trzech oddziałów klas 
5 w dwa. Jakie to przyniesie oszczędności w skali miesiąca. 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski wyjaśnił, że pytanie, które wcześniej rady Tadeusz 
Szczuciński zadał na Komisji Oświaty ( ...) dotyczyło połączenia klas w ZS Nr 1. 
Odpowiedział, że z tytułu połączenia tych klas oszczędności w godzinach tygodniowo 
wyniosą 17 godzin. Przyjmując, że etat nauczyciela jest 18 godzin, to w skali miesiąca 
zaoszczędzony byłby jeden etat. W zależności, na jakim stopniu awansu zawodowego 
byłby dany nauczyciel to oszczędności wynosiłyby różnie. Nauczyciel stażysta na dzień 
dzisiejszy według średniej krajowej zarabia 2.717 złotych i 59 groszy mnożąc to przez 
trzynaście daje to kwotę oszczędności. Jeżeli chodzi o nauczyciela kontraktowego to 
jest kwota 3.016 złotych i 52 grosze razy trzynaście. Średnie wynagrodzenie 
nauczyciela mianowanego wynosi 3.913 złotych i 33 grosze razy 13. Ostatni stopień 
awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany zarabia 5.000 złotych i 37 groszy, co 
pomnożone przez 13 daje kwotę 65.000,00 złotych plus pochodne 19 - 24 %. 

Radny Marek Jaroszewski zwrócił się z zapytaniem, że jeżeli jest mowa o redukcji klas 
z trzech oddziałów na dwa to, jaki nauczyciel jest zatrudniony w ZS Nr 2 i jakiego 
rzędu byłaby to oszczędność. 

Sekretarz Miasta Anna Leśnik odpowiedziała, że w chwili obecnej nie można 
jednoznacznie podać kwoty oszczędności z tytułu łączenia klas, ponieważ z racji 
łączenia klas mogą się zadziać z nauczycielami różne sytuacje, których nie da się 
przewidzieć na przykład pójście na urlop dla poratowania zdrowia. Nauczyciel, który 
pójdzie na urlop dla poratowania zdrowia pobiera wynagrodzenie, a oprócz tego w 
jego miejsce celem realizacji zadań dyrektor szkoły jest zmuszony zatrudnić drugiego 
nauczyciela, bądź powierzyć te godziny nauczycielom uczącym, jeśli posiadają 
kwalifikacje. W klasach szóstych uczą różni nauczyciele posiadający kwalifikacje i nie 
można odpowiedzieć czy jest to nauczyciel mianowany, dyplomowany, czy stażysta, 
bo w zależności od tego, komu dany przedmiot został przydzielony taki nauczyciel na 
poszczególnym stopniu awansu zawodowego uczy daną klasę. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem, czy 
prawdą jest, że dwa urlopy dla poratowania zdrowia w ZS nr 1 wyniosły około 

120.000,00 złotych. Jeżeli wiadomo, którzy to byli nauczyciele i znany jest ich stopień 
awansu zawodowego to można obliczyć, jakie to były koszty. 

Sekretarz Miasta Anna Leśnik wyjaśniła, że jeżeli chodzi o dokładną odpowiedź to 
zostanie to policzone i przekazane do zapoznania się. Dodała, że jeśli klasy będą 
połączone w klasy 30 osobowe i 27 osobowe, to też nie można liczyć, że 
zaoszczędzony będzie cały etat, ponieważ te klasy muszą być podzielone na grupy na 
zajęcia informatyczne i wychowania fizycznego, żeby zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra EdukaCji te zajęcia prowadzić. Wyjaśniła, że aby udzielić odpowiedzi na te 
pytania należy poprzedZiĆ tę odpowiedź dokładną analizą finansową danych 
przypadków. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński wyjaśnił, że ta odpowiedź go 
nie satysfakcjonuje i oczekuje wyczerpującej odpowiedzi. 

Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz Napiórkowski dodał, że aby dokładnie 
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odpowiedzieć na zadane pytania należy to policzyć na spokojnie, bo tak, na prendce to 
nie jest miarodajne liczenie. Sekretarz Miasta słusznie podał, że jeżeli z trzech klas 
zostaną zrobione dwie to nie znaczy, że wszystkie godziny z tego trzeciego oddziału 
przepadną, bo być może z racji większej liczebności tych dwóch klas trzeba będzie 
dzielić na grupy na te zajęcia, na które w chwili obecnej się nie dzieli. Dodał, że 
odpowiednie służby dokonają analizy, żeby przedstawić ile uczniów uczęszcza do klasy 
a, b i c, ilu uczniów chodziłoby do klasy a i b, na jakim stopniu awansu zawodowego 
nauczyciel ich uczy oraz o ile godzin było by mniej. Zobowiązał sięl że w przeciągu 
czternastu dni taka analiza zostanie dostarczona na piśmie do Biura Rady wraz z 
wyliczonym kosztem za metr ogrzewania w 2012 roku. 

Dyrektor MZSziPOW Stanisław Świętorecki dodał, że taka analiza wstępnie była 
przeprowadzana. W przypadku, nawet gdyby musiał być podział na te grupy to 
zaoszczędzony byłby jeden etat. W przypadku nauczyciela stażysty to jest kwota 
2.717 złotych 59 groszy, a w przypadku nauczyciela mianowanego 5.000 złotych i 37 
groszy plus pochodne razy 13 miesięcy. Jeżeli nauczyciel nie osiągnie tej średniej musi 
nastąpić wypłata dodatku uzupełniającego. 

Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej. 

Wobec zrealizowania porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 

Waldemar Zabielski, o godz. 14.00 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 


Protokołowała Przewodniczący Rady Miejskiej 

Małgorzata Cikacz 
Starszy Specjalista UM mgr inż. WaldemarZabielski 
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Załącznik Nr .....1................. 

do Protokołu Nr .xX.lf.IL... 
z dnia .. J.5.~.J()J3 'r. 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

NA XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

ODBYTEJ W DNIU 25 LUTEGO 2013r. 


1. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy 

e 5. Gregorczyk Wiesława 

6. Jaroszewski Marek 

7.łCubaszewskiJan 

8. Michalska Elżbieta 

9. Miecmikowski Dariusz ........··rH··············· 

10. Rutkowski łCrzysztof 

11. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusze 
13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 
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Załącznik Nr ....... .:1,.............. 
do Protokołu Nr .)Ś.XY.1.1...... 

z dnia J.5...~.M2,j..,..
Lista osób zaproszonych na XXVII 


Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

w dniu 25 lutego 2013 r. 


1. Deptuła Zbigniew 

2. Gójski Janusz 

3. Augustyniak Mirosław 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kołodziejski Cezary 

• 6. Włoczkowska Teresa Jolanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Sawicki Zdzisław 

1O. Alina Olszewska 

11. Emilia Bonisławska 

12. Wilkowski Jan 

e 13. Piegutkowski Andrzej 

14. Sobecki Ireneusz 

15. Gisztarowicz Roman 

16. Lemański Witold 

17. Ciak Tadeusz 

18.Grabowski Roman 

19.Prus Zbigniew 

Starosta Powiatu 
Makowskiego 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Przew. Rady Powiatu 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Prezes SM ,,1ubilatka" 

Przewodniczący Rady 

Nadzorczej SM "Jubilatka" 


Prezes Spółki "JUMA" 


Prezes TBS ::.::::::~::. 

NSZZ"Solidardność" 

NSZZ"Solidamość" 
Pracowników Oświaty 

Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP 

Naczelnik Urzędu 
Skarbowego 

Komendant Powiatowy 
Policji 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej .............................. . 

Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

Dyrektor SP ZOZ 
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20.Pilniakowska Lucyna 

21. Świętorecki Stanisław 

22. Kolos Jan 

23. Płosińska Elżbieta 

24. Malinowska Anna 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Małgorzata 

27. Brzostek Barbara 

e 28. Marciniak Tadeusz 

29. Żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otłowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33. Orzeł Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 


3&. Mełniclrn Alias

39. Kurek Katarzyna 

40. Redakcja Kuriera Makowskiego 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Dyrektor MZOSziPOW 

Dyrektor ZS Nr 1 

Dyrektor ZS Nr 2 

p.o. Dyrektora PS Nr 1 

Dyrektor PS Nr 2 

.:iliL::::::::::: 

....7d.lJJ-....... 
p. o. Dyrektora PS Nr 4 

lfYv1·7 
...C.:~~.~~.............. 

Kierownik MOPS .~......................... . 

~ 

'.~ 
" 

II /
Dyrektor MBP ....... ......;~~...... ,. ..... . 


Prezes MPUK .....~.................... 


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


Starszy Cechu ...... ..................... .. 


Członek Rady 
Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej 

Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w 
Makowie Maz. 

Prezes Towarzystwa 
Miłośników " O~Ziemi Makowskiej {j\~ ..... 

Dyrektor Delegatury 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie 
- delegatura w Ostrołęce ...... ~ \,............... . 

\ l 
Prezes PCK ......'~ ........ .. 


Tygodnik Ostrołęcki 

r-:rn~odnik Ostwłęcki-

Tygodnik Makowski 

.......~~.~ 
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41. Redakcja wokół Ciechanowa 

42. Bartołd Anna 

43. Napiórkowska- Christow Maria 

44. Rakowska- Krzyna Nina 

• 

Kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim 

Kierownik Wydziału Geodezji, 
Katastru, Gospodarki 
Nieruchomościami, Rolnictwa 
i Planowania Przestrzennego 
w Urzędzie Miejskim 

Kierownik Wydziału Integracji 
Europej ski ej, Informatyki 
i Promocji Miasta 
w Urzędzie Miejskim 
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Załącznik Nr ..... J ................ 

do Protokołu Nr KXJl.l1...... 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo z dnia J..5.iJ..d~.Jii.,(3 r. 

W okresie od sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku do chwili obecnej: 

• 	 zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta 

Urzędu Miejskiego, 

• 	 wydałem między innymi następujące zarządzenia: 

• 	 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej, 

• 	 w sprawie opracowania planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym 

informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz 

ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych, 

• 	 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego, 

• 	 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert na realizację 

zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury 

i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

• 	 w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki 

na 2013 rok. 

• 	 w sprawie dokonania zmian planów finansowych przekazania jednostkom 

budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach, 

• 	 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizaCję zadań publicznych 

w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa 

kulturowego! 

• 	 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 

oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, 

• 	 w sprawie zasad opracowania Planu Obrony Cywilnej Miasta Maków Mazowiecki. 
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Ponadto między innymi: 

w dniach 9, 16 stycznia oraz 13 lutego uczestniczyłem w posiedzeniach Zarządu 

Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, gdzie omawiano aktualną sytuację 

związku oraz realność budowy Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla gmin 

Regionu Ciechanowskiego, zaś 31 stycznia wraz z przedstawicielami miasta: Radnym Panem 

Remigiuszem Chrzanowskim i Zastępcą Burmistrza Panem Grzegorzem Napiórkowskim w 

zgromadzeniu Związku, na którym omawiano budżet związku na 2013 r. 

13 stycznia miasto Maków Mazowiecki włączyło się w organizację XXI Finału WOŚP, 

I 
15 stycznia w rocznicę wyzwolenia Makowa Mazowieckiego uczciłem pamięć 

poległych w walkach zapalając znicze pod pomnikiem ku czci pomordowanych w latach 

1939-1945 oraz na Cmentarzu Żołnierzy Armii RadZieckiej, 

w dniu 21 stycznia odbyło się zgromadzenie wspólników Spółki JUMA, podczas 

którego omawiano między innymi kwestię ustalenia nowej taryfy dla ciepła, 

22 stycznia Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim we współpracy z instytucjami 

działającymi w Makowie Mazowieckim zorganizował miejskie obchody 150 rocznicy 

Powstania Styczniowego na Ziemi Makowskiej, 

23 stycznia uczestniczyłem w IV Targach Edukacyjnych Szkół Północnego Mazowsza 

zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim, 

27 stycznia na zaproszenie Miejskiego Domu Kultury uczestniczyłem w koncercie 

zespołu Rose Brass Quintet "Od Bacha do BeataelsówJJ rozpoczynającym obchody 

jubileuszowe związane z 50 - leciem istnienia placówki w Makowie Mazowieckim, 

31 stycznia wziąłem udział w zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Makowskiej, 

w czasie ferii zimowych w dniach od 28 stycznia do 8 lutego Urząd Miejski w Makowie 

Mazowieckim nadzorował przebieg i włączył się w organizację zajęć zorganizowanych dla 

I 




dzieci i młodzieży przez Miejski Dom Kultury, Zespoły Szkół nr 1 i 2, Związek Harcerstwa 

Polskiego, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

w dniu 1 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, 

podczas której omawiano kontrolę budowy Hali Sportowej przy Zespole Szkół na 2 w 

Makowie Mazowieckim, 

12 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej IIJUMA", podczas którego 

omawiano sytuację ciepłowniczą spółki w 2012 roku i pierwszym miesiącu 2013 roku, 

14 lutego w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim odbyły się miejskie 

eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom". 

Zwycięzcy eliminacji będą reprezentować nasze miasto na szczeblu powiatowym, 

w tym samym dniu uczestniczyłem także w pOSiedzeniu Komisji Konsultacyjno -

Organizacyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, podczas której omawiano tematykę 

dzisiejszej sesji, 

od 15 lutego odbywają się zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, w których uczestniczę 

wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. Podczas spotkań omawiane są między innymi: 

sprawozdania z nadzoru Zarządu nad nieruchomościami w 2012 r. oraz plany gospodarcze na 

2013 r. 

• 	 w dniach od 20 do 22 lutego uczestniczyłem w komisjach poprzedzających dzisiejszą 

sesję Rady Miejskiej, 

Przetargi 

W związku z realizacją projektu pn. )ndywidualizacja nauczania w Makowie 

MazowieckimIl współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego w dniu 16 stycznia rozstrzygnęliśmy przetarg na usługi edukacyjne 

obejmujące prowadzenie zajęć dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1 oraz uczniów z Zespołu Szkół 

nr 2, zaś 8 lutego na dostawę pomocy dydaktycznych. 

I 



Na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska przyjęła następujące 

uchwały: 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Makowie Mazowieckim na 2013 rok, 

w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie 

Mazowieckim na 2013 rok. 

w sprawie podziału Miasta Maków Mazowiecki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, 


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat, 


zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w 


Makowie Mazowieckim, 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Maków 

Mazowiecki, 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty, 

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 

• w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Maków Mazowiecki na lata 2013 -2032", 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych oraz publicznych szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu 

wykorzystania tych dotacji, 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2012-2034, 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, 

I 
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w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013-2034, 

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 rok, 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2013 rok. 

BURMIST Z MIASTA 

m", Ja"u, ~'ki 



Załącznik Nr ...... ..'1................ 
do Protokołu Nr~.k'JL. ......, 

z dnia iS.Lat.ejo..UM~ 'r. 

UCHWALA Nr ~V.lJl1.8.h./ll)ł3 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia .J3..~..thJ.i.-3.:c 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor A 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 14 ust. 1,2 
i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1.1 Przystępuje SIę do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki sektor A uchwalonego uchwałą Nr XII54/2003 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj. 
Mazowieckiego nr 320, poz. 10226). 
2. Granice obszaru objętego zmianą planu, o którym mowa w ustępie 1 przedstawia załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

przewOdni~~iejSkiej 

mgr inż. Wa~ Zabielski 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAL Y 

ANALIZA 


Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z 

ustaleniami studium uchwalonego uchwałąNr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 4 października 2012 roku. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) przed podjęciem 
uchwały, o której mowa w art. 14 ust. l w/w ustawy, Burmistrz Miasta dokonuje analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności 
proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium. 

Przystąpienie do sporządzenia zmIany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor A, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XV54/2003 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 11 grudnia 2003 roku (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego Nr 320, poz. 10226), dla terenów określonych w załączniku graficznym 
realizowane jest w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości o uwzględnienie w 
projekcie zmian miejscowego planu możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługowej oraz zmian w układzie komunikacyjnym. 

Zmiana planu jest wyrazem realizacji polityki przestrzennej przyjętej na mocy Uchwały 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXIII/141120l2 z dnia 4 października 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 
W wyniku zmiany planu miejscowego zwiększy się areał terenów z prawem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nie uciążliwych. 
W nowym planie ustalone zostaną normy w zakresie rodzaju zabudowy oraz w parametrach 
technicznych zabudowy. Plan sporządzony zostanie zgodnie z zasadą ładu przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przyczyniając się jednocześnie do realizacji oczekiwań użytkowników 

przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania terenu. 

Dokonując analizy zasadności przystąpienia do opracowania zmiany planu miejscowego 
ustalono, że zmiana przeznaczenia w/w terenów jest zgodna z polityką miasta oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 

Przeprowadzona powyższa analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu, opracowana na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza potrzebę 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
określonych na załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały. 



Załącznik Nr ...~............... . 

do Protokołu Nr .X:i.'I.IJ...._, 
z dniaJS.~.ialJ.Y'.UCHWALA Nr ;AJfJI.'IJ.j.1.ZI/UJ,I,$ 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia ..&.$..Ud;~.l/)d.J.I:_. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor B 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 14 ust. 1,2 
i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1.1 PrzystęptYe SIę do sporządzenia zmiany mIejSCowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor B uchwalonego uchwałą Nr 
XXVI/15612005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 września 2005 roku (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego nr 219, poz. 7169). 
2. Granice obszaru objętego zmianą planu, o którym mowa w ustępie l przedstawia załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAL Y 

ANALIZA 


Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z 

ustaleniami studium uchwalonego uchwałąNr XXIII/14112012 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 4 października 2012 roku. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) przed podjęciem 
uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Miasta dokonuje analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności 
proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium. 

Przystąpienie do sporządzenia zmiany m1eJscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki sektor B, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XXVI/156/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 września 2005 roku (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 219, poz. 7169), dla terenów określonych w załączniku 
graficznym realizowane jest w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości o 
uwzględnienie w projekcie zmian miejscowego planu możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zmian w układzie komunikacyjnym. 

Zmiana planu jest wyrazem realizacji polityki przestrzennej przyjętej na mocy Uchwały 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXIII/14112012 z dnia 4 października 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 
W wyniku zmiany planu miejscowego zwiększy się areał terenów z prawem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nie uciążliwych. 
W nowym planie ustalone zostaną normy w zakresie rodzaju zabudowy oraz w parametrach 
technicznych zabudowy. Plan sporządzony zostanie zgodnie z zasadą ładu przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przyczyniając się jednocześnie do realizacji oczekiwań użytkowników 

przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania terenu. 

Dokonując analizy zasadności przystąpienia do opracowania zmiany planu miejscowego 
ustalono, że zmiana przeznaczenia w/w terenów jest zgodna z polityką miasta oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 

Przeprowadzona powyższa analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu, opracowana na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza potrzebę 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
określonych na załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały. 
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Załącznik Nr ....b ................. 
do Protokołu NIXJ4J/4....._· . 
z dniaJS..~1.t2ts.r.UCHWALA Nr XXJt.IJ!1..3.3.!.2.()ł.3 

Rady Miej.kieLw~ie Mazowieckim 
z dnia .l:d.. ..i..ad.3.:c.. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor D 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 14 ust. 1,2 
i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1.1 Przystępuje się do sporządzenia zmIany mIeJ scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki sektor D uchwalonego uchwałą Nr 
XXVI/l 57/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 września 2005 roku (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego nr 219, poz. 7170). 
2. Granice obszaru objętego zmianą planu, o którym mowa w ustępie 1 przedstawia załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

przeWOdnJ'CZCY.Rj!tJf,rPiejSkiej 
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 


ANALIZA 


Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z 

ustaleniami studium uchwalonego uchwałąNr XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 4 października 2012 roku. 

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) przed podjęciem 
uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 1 w/w ustawy, Burmistrz Miasta dokonuje analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności 
proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium. 

Przystąpienie do sporządzenia zmIany mIejSCowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor D, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XXVI/157/2005 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 września 2005 roku (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 219, poz. 7170), dla terenów określonych w załączniku 

graficznym realizowane jest w oparciu o złożone wnioski właścicieli nieruchomości o 
uwzględnienie w projekcie zmian miejscowego planu możliwości realizacji zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zmian w układzie komunikacyjnym. 

Zmiana planu jest wyrazem realizacji polityki przestrzennej przyjętej na mocy Uchwały 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXIII/14112012 z dnia 4 października 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 
W wyniku zmiany planu miejscowego zwiększy się areał terenów z prawem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem usług nie uciążliwych. 
W nowym planie ustalone zostaną normy w zakresie rodzaju zabudowy oraz w parametrach 
technicznych zabudowy. Plan sporządzony zostanie zgodnie z zasadą ładu przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przyczyniając się jednocześnie do realizacji oczekiwań użytkowników 

przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania terenu. 

Dokonując analizy zasadności przystąpienia do opracowania zmiany planu miejscowego 
ustalono, że zmiana przeznaczenia w/w terenów jest zgodna z polityką miasta oraz studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 

Przeprowadzona powyższa analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu, opracowana na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza potrzebę 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
określonych na załączniku graficznym do przedmiotowej uchwały. 

;t~,j u UMIS1!Ii IASTA 

rllgr ,Jaliu~z .Jank wski 
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Załącznik Nr .....i ................. 

do Protokołu Nr>Of.~l".:.o... 
z dnia "z5...Ude;t"JtJ:tJ 

UCHWALA NR .K.X.V.ll!1.3.3/'2i N.3 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z dnia ...g5..~a...2.0.4J 

w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z pomnika przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.), w związku z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 
z późno zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 stycznia 2013 r. Nadleśnictwa Pułtusk, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się zgodę na pozyskanie pędów dębu szypułkowego (Quercus Robur) będącego 
pomnikiem przyrody, umieszczonym w rozporządzeniu Nr 4 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Województwa 
Mazowieckiego Nr 32, poz. 981) pod numerem 219. 

§2 

Pozyskanie pędów odbędzie się w ramach "Programu zakładania i prowadzenia archiwum 
klonów drzew leśnych Polski północno-wschodniej". 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady' iejskiej

140 
Walde Zabielski 

I 



UZASADNIENIE 

Nadleśnictwo Puhusk, pismem nr Zn. ZGI-7132-1/1/2013/408 wystąpiło do Rady Miejskiej 

• 

o wyrażenie zgody na pozyskanie pędów dębu szypułkowego (Quercus Robur) będącego 
pomnikiem przyrody, umieszczonym w Rozporządzeniu Nr 4 Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Nr 32 
z dn. 17.02.2004 r. poz. 981) pod numerem 219. 
Pozyskanie pędów odbędzie się w ramach "Programu zakładania i prowadzenia archiwum 
klonów drzew leśnych Polski północno-wschodniej". 
Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późno zm.) w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
obowiązuje zakaz zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów 
chronionych. W związku z art. 45 ust. 2 pkt l ww. ustawy zakaz ten nie dotyczy prac 
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 
daną formę przyrody. Wyrażenie zgody na pozyskanie pędów dębu szypułkowego (Quercus 
Robur) będącego pomnikiem przyrody jest zasadne, bowiem stworzy możliwość założenia 
Archiwum klonów drzew leśnych Polski północno-wschodniej, którego celem jest 
zachowanie i pomnażanie bogactwa i różnorodności najcenniejszych i najbardziej 
interesujących obiektów charakteryzujących się wybitnymi wartościami kulturowymi oraz 
historycznymi. 

BlTRI\ 
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Załącznik Nr .......8................ 
do Protokołu Nrxxv.łł•.... --.1'"~ 

z dnia J.'i.~.},()l$ '" ~ )(XVII/1~0/~O,O 
UCHWALA NR .....2013 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 591, ze zm.) oraz art. 24 ust, 9 a ustawy 

z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.), w związku z wnioskiem 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Makowie Mazowieckim z dnia 21 stycznia 2013 r. o przedłużenie czasu obowiązywania 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

Miasta Maków Mazowiecki uchwala się, co następuje: 

§L 

Przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Maków Mazowiecki na okres 

od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. 

§ 2. 


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 


§ 3. 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


przewodni7p iejskiej 

TomdSI lł.:adyflski Wald r Zabielski 
~rOI· 5·697 

l 



UZASADNIENIE 


Na podstawie art. 24 ust. 9 a - 9 c ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 

858 ze zm.) Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Makowie Mazowieckim w dniu 21.01.2013 r. zwróciło się z 

wnioskiem do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta Maków Mazowiecki, o przedłożenie czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

Miasta Maków Mazowiecki, na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 

Po przeanalizowaniu wniosków ekonomiczno - [mansowych Spółki MPUK Sp. z 0.0. 

w Makowie Mazowieckim za 2011 r. oraz warunków ekonomicznych funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w 2012 r. i w okresie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy 

(od dnia 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Makowie Mazowieckim stosownie do zapisu 

art. 24 ust. 9 a ww. ustawy wystąpiło z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf. 

Analiza przedłożonego w dniu 21.01.2013 r. wniosku MPUK Sp. z o. o. 

w Makowie Mazowieckim potwierdza zasadność wystąpienia Spółki o przedłużenie czasu 

obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków na okres od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. 

Utrzymanie taryf na niezmiennym poziomie na wskazany okres pozwoli na uzyskanie 

środków własnych, które w powiązaniu za środkami z amortyzacji środków trwałych 

umożliwią wraz ze środkami zewnętrznymi (np. WFOŚiGW w Warszawie) realizację 

zaplanowanych zadań inwestycyjnych. 

Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług 

wodo - kan., świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w . Makowie Mazowieckim wynikających z 

obowiązującego poziomu taryf. 

Stosownie do zapisu art. 24 ust. 9 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poz.858 za zm.) rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania 

dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o l rok. 

I{[ !tJV] (STRZ MIASTA 
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Załącznik Nr .....j ............... 
do Protokołu Nr .X:lv,J.!....... 
z dnia J.5...~I2/lLJJj ... 

Protokół Nr 14/2013 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytego w dniu 18 lutego 2013r. 


Posiedzenie Komisji o godz. 1400 otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Tadeusz 
Szczuciński, stwierdził quorum. Podejmowane decyzje i wnioski mają moc prawną. 

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Tadeusz Szczuciński. Wiceprzewodniczący 
Komisji Krzysztof Rutkowski, Członek Komisji Jan Kubaszewski, Członek Komisji Stanisław 
Rzewnicki. 

Tematem posiedzenia była skarga złożona przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy uL 
Mickiewicza 8 na decyzję Bunnistrza Miasta i Zastępcy Bunnistrza Miasta w sprawie budowy 
osłony śmietnikowej. 

e 	Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami przesłanymi przez mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej przy uL Mickiewicza 8 w Makowie Mazowieckim stwierdziła, iż skarga jest 
bezzasadna i zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński o godz. 1 zamknął posiedzenie. 
Na tym posiedzenie i protokołowanie zakończono. 

f J 
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Załącznik Nr .... A<L............ 
do Protokołu Nr XXv..1J I.~ • 

z dnia J.5.Lidt1jA:1Aij~. 

UCHWAŁA Nr XXVII/l 91/20 13 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


z dnia 25 lutego 2013 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm/, 
po rozpatrzeniu skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 8 na 
działalność Burmistrza Miasta w związku z lokalizacją osłony śmietnikowej uchwala 
się, co następuje: 

§1. 

1. Skargę uznaje się bezzasadną. 
2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. 

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania uchwały wraz z 
uzasadnieniem Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 8. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

l 



UZASADNIENIE 


W dniu 03 stycznia 2013 roku wpłynęło do Rady Miejskiej w Makowie 

Mazowieckim zawiadomienie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Makowie Mazowieckim o przekazaniu zgodnie z właściwością, 

do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisma Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 

nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 8, 

dotyczące skargi na działalność Burmistrza Miasta w związku z budową osłony 

śmietnikowej, obsługującej budynki przy ul. Mickiewicza 8, ul. Przasnyskiej 2 i 

ul. Poprzecznej 4 w Makowie Mazowieckim. 

Po zapoznaniu się ze sprawą Przewodniczący przekazał skargę Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 8 Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej celem zbadania i podjęcia stosownych wniosków. 

Skarga była przedmiotem wnikliwej analizy Komisji Rewizyjnej. Po 

zapoznaniu się z dokumentacją mającą związek z w/w sprawą i wysłuchaniu 

wyjaśnień Burmistrza Miasta Janusza Jankowskiego stwierdziła, że działalność 

Burmistrza Miasta w tej sprawie nie spowodowała naruszenia prawa, i uznała 

skargę za bezzasadną. 

RADY 

mgr in . 

J 
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Załączro r ...... ···· ...... • 

tokołu Nr'lQ{v.LL........d Po ro ~~ 
z dnia ll$..~o..i.I:l~ ,l.-

Maków Mazowiecki, 18.02.2013r. 

INFORMACJA Z REALIZACJI WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

OD 28 STYCZNIA DO 8 LUTEGO 2013 ROKU 
P.N. IIAKTYWNIE I TWÓRCZO SPĘDZAM CZASII 

W tym roku po raz pierwszy została zmieniona dotychczasowa forma organizacji 
wypoczynku zimowego. Organizatorem i koordynatorem zajęć był Miejski Dom Kultury. 
Współorganizatorami i partnerami podczas realizacji były: Zespół Szkół nr l, Zespół Szkół nr 2, 
Związek Harcerstwa Polskiego, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej oraz Wydział Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji Miasta Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim. Obsługę finansową sprawował Miejski Zespół Obsługi 
Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Makowie Mazowieckim. 

Uczniom od 6 - 16 roku życia zaproponowano szeroki wachlarz zajęć tematycznych, 
które prowadzili instruktorzy i pedagodzy z kwalifikacjami odpowiadającymi danego rodzaju 
zajęciom. Odbywały się one w ustalonych wcześniej modułach i wokreślonych placówkach: 
Miejskim Domu Kultury, Zespole Szkół nr l, Zespole Szkół nr 2, Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Zorganizowano również dwa wyjazdy na basen do Pułtuska oraz jeden wyjazd na 
lodowisko do Warszawy. 

Dla dzieci korzystających ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przygotowywane były posiłki 
w świetlicy Zespołu Szkół nr 2, które zostały dofinansowane ze środków MOPS. 

Na realizację wypoczynku zimowego w czasie ferii Miasto przeznaczyło kwotę w 
wysokości 6.000,00 zł. Z powyższych środków zapłacono za pracę prowadzącym zajęcia, 
przejazdy autokarowe, bilety do kina i bajkę. Zakupiono nagrody dla laureatów turniejów, 
materiały do prowadzenia zajęć oraz kiełbasę na ognisko. 

Tegoroczne ferie były bardzo udane. Różnorodność formy i treści dały możliwość 
uczestnikom wyboru zajęć odpowiadających ich zainteresowaniom. Świadczy o tym tabela, 
stanowiąca Załącznik nr 1. 

http:Nr'lQ{v.LL


Załącznik Nr 1 
do "Informacji z realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 

w Makowie Mazowieckim" 

L.p. Rodzaj zajęć 

1. Gry i zabawy dla dzieci (O,I-IV kl.) 

2. Ćwiczenia akrobatyczno-muzyczne 

3. Zabawa w teatr 

4. Zajęcia wokalne 

5. Sztuka origami-składanie z papieru 

6. Zajęcia komputerowe 

7. Zajęcia sportowe 

8. Bajka dla dzieci "PI NOKIO" 

9. Wyjazd na BASEN 

10. Warsztaty plastyczne 
- malarstwo 
- rękodzieło 

11. Taniec nowoczesny 
(hip hop, break dance) 

I 12. Film dla dzieci "Renifer Niko ratuje 
brata" 

13. Wycieczka jednodniowa na 
LODOWISKO 

14. Podróże kulinarne 

15. Warsztaty fotograficzne
fotografia portretowa 

16. Turniej szachowy 

17. Turniej tenisa stołowego 

18. Ognisko 

• ... 

L:: 
Zajęcia świetlicowe 

Termin Miejsce 
Liczba 

uczestników 

28,29,30.01.2013 r. Miejski Dom Kultury 50 

28,29,30.01.2013 r Zespół Szkół nr 2 38 

30,31.01 i 1.02. 2013 r. Miejski Dom Kultury 14 

31.01 i 1.02.2013 r. Miejski Dom Kultury 23 

30.01-7.02.2013 r. Miejska Biblioteka 25 
Publiczna 

28.01-8.02.2013 r. Miejska Biblioteka 219 
Publiczna 

29.01-6.02.2013r. Zespół Szkół nr 2 53 

31.01.2013 r. Miejski Dom Kultury 230 

30.01.2013 r. i 6.02.2013 r. Pułtusk 74 

4,5,6.02.2013 r. Zespół Szkół nr 2 26 

4,5,6.02.2013 r. Zespół Szkół nr 2 25 

1-6.02.2013 r. Miejski Dom Kultury 120 
Kino MAZOWSZE 

5.02.2013 r. Warszawa 40 

i 
7.02.2013 r. Miejski Dom Kultury 18 
7,8.02.2013 r. Miejski Dom Kultury 10 

6.02.2013 r. Zespół Szkół nr 1 7 
7.02.2013 r. Zespół Szkół nr 2 30 

• 8.02.2013 r. Boisko przy Zespole Szkół 100 
Nr 2 w Makowie 
Mazowieckim 

28.01-8.02.2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy 16 
Społecznej -Świetlica 
Socjotera peutyczna 

I 

I 

I 

i 

mgr J~IlUSZ Jan owski 
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Załącznik Nr .......12............. 
do Protokołu Nr .:(,Xv.:l.t..... 

..lURMISTRZ MIASTA z dnia ..J5.~,UJ.{.1)..~
,.flaków Mazowiecki Maków Mazowiecki, dnia 28 styczeń 2013 ą

wOJ. mazowieckie 

WF.0640.1.2013 


Pan 

Waldemu Zabielski 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim 

Zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późno zm.) przekazuję w załączeniu "Sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki za 2012 rok". 

Załączniki: 

1) Sprawozdanie 

l 
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MIASTO 

MAKÓW MAZQWIECKl 


ul. Moniuszki () 
 e e
06-200 Makó\\' lV:l:lz(Jwiecki 
NIP 7571420377, REGON 5)0668109

M. Maków Mazowiecki 
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

Nazwa województwa mazowieckie Adresat: 
Nazwa powiatu makowski Regionalna Izba Obrachunkowa 

N_azwagmin)' MAKÓW MAZOWIECKI w Warszawie WK ·l PK - GK-1 GT 
- _. .,-_.~---,--

kod TERYT j4! 11 01 1 
od dnia 1 stycznia od dnia 1 września 

do~ia31_ sierpnia(B1L_~. do dnia ~9rudniaJB~, 

''1...... 

Kwota bazowa 
Rok podlegający analizie: 2012 (zgodnie z ustawą budżetową 2618,10 2717,59 

na rok podlegający analizie) I 
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Małgorzata Małkowska
2013-01-25 
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Burmistrz Miasta 
..............................................................1 .................................:................................... 


(data sporządzenia) ···(~~·~b;·~P~~~d~;;ą;;·;·(i;;:;ię:··~~~~k·~·:·~i;~~~i~k~i'i" (osoba zatwierdzająca' (imię, nazwisko, stanowiskol) 

Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie. 


2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. gId pkt 2 Karty Nauczyciela 
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MIEJSKI ZESPÓl: OBSłUGI SZKÓł. 

i PLACÓWEK OŚWIATOWOWYCHOWAWC7'f(H 


06-200 Maków Mazowi€~:"'J 

ul. MonIuszki 6 

tel. 029 71 4L' ',:'./ 


INFORMACJA OPISOWA 

dotyczy: sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki 

Sprawozdanie jest wykonaniem zapisu ustawowego art. 30a Karty Nauczyciela, który mówi o tym, że 
organ prowadzący szkoły ma do 20 stycznia sporządzić sprawozdanie z wykonania średnich, do 31 stycznia ma 
obowiązek wypłacić odpowiednią sumę w formie dodatku uzupełniającego. W terminie do 10 lutego, organ 
prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli, a do 17 lutego ma obowiązek złożyć sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 
Radzie Gminy i poinformować o wypłacie dyrektorów placówek oświatowych oraz związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli. 

Sposób ich wyliczania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
13 stycznia 2010 roku, w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Jednostki 
Samorządu Terytorialnego (Dz.U. Nr 6, poz.35). 
Rozporządzenie wskazuje, że wszystkie placówki, a nie tylko szkoły, powinny być uwzględnione przy wyliczaniu 
średnich płac nauczycieli z określonym stopniem awansu w przeliczeniu na pełne etaty z uwzględnieniem 
czterech poziomów wykształcenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
W rozporządzeniu został określony wzór sprawozdania dla samorządów z wykonania obowiązku zapewnienia.e pedagogom średnich płac. 
Należy wyjaśnić, że Karta Nauczyciela, czyli ustawa regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, gwarantuje im 
średnie wynagrodzenie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Na średnią składa się wynagrodzenie zasadnicze, wszystkie dodatki, których jest kilkanaście, np. motywacyjny, za 
wychowawstwo, wysługa lat, funkcyjny, nagrody, 13-tki, itp. oraz indywidualne składniki, lj. odprawa, z 
wyłączeniem świadczeń z ZFŚS. System jest tak skonstruowany, że średnie wylicza się dla konkretnego stopnia 
awansu z uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego, kwalifikacji oraz obowiązkowego wymiaru zajęć. 
Jeśli wypracowana średnia jest niższa od kwot gwarantowanych przez Kartę Nauczyciela, organ prowadzący ma 
obowiązek wypłacić dodatkowe świadczenie. 

Skutkiem zapisów ustawowych była więc wypłata właśnie tych dodatków uzupełniających w łącznej 
wysokości 44 523,84 zł. 
Dopłaty liczy się na poziomie organu prowadzącego, a nie poszczególnych placówek. My sumujemy wszystkich 
nauczycieli, którzy są zatrudnieni na terenie miasta, dzielimy na stopnie awansu zawodowego i w zależności od 
ilości etatów wyliczamy konkretną sumę jaka należy się danemu nauczycielowi, z uwzględnieniem jego 
kwalifikacji. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na pełnym etacie otrzyma pełny dodatek, jeżeli w mniejszym 
wymiarze godzin dodatek będzie niższy, czyli proporcjonalny do wymiaru godzin oraz czasu zatrudnienia. 

Z przeprowadzonej analizy wynikało, że jedynie nauczyciele stażyści i mianowani zatrudnieni w 
miejskich szkołach i przedszkolach nie osiągnęli okreśonych wart. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnich 
wynagrodzeń. Ogólna, podlegająca podziałowi w skali miasta kwota dodatków uzupełniających dla tych grup 
nauczycieli wynosiła 44 523,84 zł. 

W roku 2012 nauczyciele otrzymali dwukrotną podwyżkę poprzez podniesienie kwoty bazowej, w 
okresie od l stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. kwota bazowa wynosiła 2 618,10 zł, natomiast od 
1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. kwota bazowa wynosiła 2 717,59 zł, co skutkowało dwukrotnym 
wzrostem średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

Problem ten dotyka prawie wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego i stanowczo krytykują one 
obecny system wynagradzania nauczycieli, domagając się zmian w tym zakresie. Pragnę nadmienić, że Rada 
Miasta Chrzanów zwróciła sie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przepisów nakładających 
obowiązek wypłacania dodatków uzupełniających z konstytucją. Na razie nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w tej 
sprawie. 

Z poważaniem 

Maków Maz. 06.02.2013 r. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM W 2012 ROKU 


Rada Miejska w Makowie Mazowieckim do końca 2012 roku obradowała na 12 
posiedzeniach, w tym na jednej sesji nadzwyczajnej i jednej uroczystej z okazji obchodów 
Dni Makowa. Na sesjach przyjęto 88 uchwał. Do najważniejszych możemy zaliczyć: 

- uchwalenie budżetu miasta na 2013 rok, 

- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2013 - 2034, 

- przyjęcie planu pracy Rady na 2013 rok, 

- uchwalenie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 


alkoholowych oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii na 2012 
rok, 

- przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi, 

- podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania 
przestrzennego 

- udzielenie pomocy finansowej powiatowi makowskiemu i przekazania środków 
finansowych dla policji. 

Kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie miasta i zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta celem realizacji zadań ustawowych miasta. Żadna z uchwał podjętych 
przez Radę Miejską nie została uchylona przez Nadzór Prawny Wojewody 
Mazowieckiego. 

Radni pełnili dyżury, przyjmując mieszkańców naszego miasta. Odbywały się również 
cotygodniowe dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, 
sprawozdania i informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej i terminy 
dyżurów radnych zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Makowie Mazowieckim. 

1 
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Sprawozdanie z działalności 


Komisji Rewizyjnej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2012 rok 


Komisja Rewizyjna w 2012 roku działała na podstawie zatwierdzonego przez 

Radę Miejską planu pracy, odbyły się 5 posiedzeń, które dotyczyły: 

- udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki, 

- opiniowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok, 

- opiniowania projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

• 	 Mazowiecki na lata 2012 - 2034. 

- przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji inwestycji pod nazwą Hala 

Sportowa przy Zespole Szkól Nr 2 w Makowie Mazowieckim. 

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń komisji 

znajdujących się w biurze Rady Miejskiej. 

Przewodniczący misji Rewizyjnej 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2012 rok 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego w 

2012 roku pracowała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu 

pracy. 

W CIągU roku odbyło SIę 9 posiedzeń, które dotyczyły zagadnień 

związanych z gospodarką finansową miasta w zakresie wydatków i dochodów w 

ujęciu zarówno bieżącym jak i długofalowym. 

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń roboczych 

znajdujących się w biurze Rady Miejskiej. 

Przewodniczący omisji Budżetu (...) 

Dariusz 



Maków Mazowiecki dnia 18.02.2013 r. 

Załącznik Nr ....1.6................ 
Sprawozdanie z działalności do Protokołu Nr ..X)!.v.ll. ..... 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
z dnia ,JSM.er.J.()/jr.

Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2012 rok 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej w 2012 

roku działała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Odbyło się 11 

posiedzeń Komisji na zaplanowanych 8. 

Tematyką posiedzeń Komisji były następujące kwestie: 


oświatowe (m. in. funkcjonowanie szkół i przedszkoli w realiach nowych obwodów 


szkolnych, zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży, osiągnięcia w dziedzinie 


oświaty i sportu w szkołach prowadzonych przez Miasto). 


- opieki społecznej (m. in. dalsze wspieranie rodziny poprzez realizację uchwały o pieczy 

zastępczej z rolą asystenta rodziny oraz rodziny wspierającej, przyjęcie nowego statu 

MOPS-u) , 

- kultury (m. in. współpraca z Towarzystwem Miłośników Ziemi Makowskiej w sprawie 

projektu utworzenia Muzeum Ziemi Makowskiej w budynku po dawnej łaźni żydowskiej, 

nadanie nazwy ulicy Admirała Hymana Rickovera i projektu rewitalizacji dzwonnicy 

makowskiej - pisma do Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego i proboszcza parafii, 

różne aspekty działań MDK jako inicjatora i koordynatora działań w zakresie tańca, teatru 

oraz współorganizatora Dni Makowa), 

- kultury fizycznej i sportu (m. in. pozyskiwanie dotacji na budowę kompleksu boisk Orlik, 

problematyka infrastruktury sportowej szkół ze szczególnym uwzględnieniem remontów 

hali przy ZS nr 2 oraz prawidłowości wykonania tej inwestycji), 

- rola środowisk szkolnych i instytucji kultury w walce z patologiami społecznymi w ramach 

miejskich programów profilaktycznych. 

Komisja zorganizowała ponadto spotkanie z organizacjami pożytku publicznego, 

działającymi na terenie miasta Makowa Mazowieckiego. 

Tematyczne protokoły znajdują się w Biurze Rady. 

I 
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Sprawozdanie z działalności 


Komisji Polityki Regionalnej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2012 rok 


Komisja Polityki Regionalnej w 2012 roku działała na podstawie 

zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Główną tematyką posiedzeń 

Komisji była realizacja zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym naszego 

• 	 miasta, utrzymanie porządku i czystości na jego terenie oraz poprawą stanu 

jego bezpieczeństwa. Komisja zajmowała się również bieżącymi sprawami 

związanymi z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Założone zadania zostały w 

pełni zrealizowane. Odbyło się 10 posiedzeń na zaplanowanych 8. 

Wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne w biurze Rady 

Miejskiej. 

Przewodniczący Komisj i 
Polityki Regionalnej- f

• 	 Remigiusz Chr ski 
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Plan pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2013 rok. 

LUTY 
1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. 
2. Sprawy bieżące. 
3. Rozpatrzenie skargi na działania Bunnistrza Miasta i Zastępcy Bunnistrza 

Miasta. 
MARZEC 

1. Kontynuacja kontroli inwestycji pod nazwą Hala Sportowa przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim zleconej przez Radę Miejską w 
Makowie Mazowieckim uchwałąNr XXIII/149/2012 z dnia 4 października 
2012 r. 

2. Sprawy bieżące. 

KWIECIEŃ 1. Analiza sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Miasta. 
2. Sprawy bieżące. 

1. 	 Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na obchody Dni 
Makowa. 

2. 	 Analiza kosztów przeznaczonych z budżetu Miasta na remonty w 
placówkach oświatowo- wychowawczych. 

3. Sprawy bieżące. 

CZERWIEC 
1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

wykonania budżetu za rok 2012. 
2. Analiza sprawozdania Bunnistrza z wykonania budżetu za 2012 rok 
3. Opracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Bunnistrza Miasta 

Maków Mazowiecki. 
4. Sprawy bieżące. 

WRZESIEŃ 
l. Analiza infonnacji z realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2013 r. 
2. Sprawy bieżące. 

PAŹDZIERNIK 

1. 	 Analiza wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 2014 r. 
2. Sprawy bieżące. 

LISTOPAD 
1. Analiza projektu budżetu Miasta na 2014 rok. 
2. Sprawy bieżące. 

l 



GRUDZIEŃ 
1. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. 
2. Sprawy bieżące. 

UWAGA! Plan pracy Komisji Rewizyjnej może zostać zweryfikowany poprzez wnioski 
napływające od Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady i radnych. Ewentualne kontrole 
jednostek podległych Miastu zostanąprzeprowadzone na wniosek Rady Miejskiej. 

Przewodniczący. ~o ,'1i Rewizyjnej 

Tadeusz slc, 1ńSki,I ! 
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Plan pracy 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2013 rok. 

LUTY: 
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Sprawy różne. 

MARZEC: 
1. Opiniowanie projektów uchwał. 
2. Sprawy różne. 

KWIECIEŃ: 
1. 	 Analiza informacji z działalności jednostek budżetowych miasta za rok 

2012. 
2. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
3. 	 Sprawy różne. 

MAJ: 
l. 	 Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I kwartał 2013 r. 
2. 	 Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta i udzielonych ulg oraz 

umorzeń za rok 2012 i I kwartał roku 2013. 
3. 	 Analiza założeń gospodarki remontowej w placówkach szkolno

wychowawczych. 
4. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
5. 	 Sprawy różne. 

CZERWIEC: 
1. 	 Analiza projektu uchwały w sprawie wykonania budżetu za rok 2012 i 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
2. 	 Analiza informacji z działalności spółek prawa handlowego: JUMA, TBS 

i MPUK Sp. z 0.0. 

3. 	 Sprawy różne. 

WRZESIEŃ: 
l. Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za I półrocze 2013 r. 
2. Analiza terminowości i stopnia regulowania zobowiązań oraz 

egzekwowanie należności za I półrocze 2013 r. 
3. Analiza zaległości podatkowych wobec Miasta. 
4. Przegląd i analiza zwolnień oraz umorzeń podatkowych w I półroczu 2013 r. 
5. Opiniowanie projektów uchwał. 
6. Sprawy różne. 

l 



PAŹDZIERNIK: 


l. Opiniowanie projektów uchwał. 
2. Sprawy różne. 

LISTOPAD: 
l. 	 Analiza stopnia realizacji budżetu Miasta za trzy kwartały 2013 roku. 
2. 	 Analiza projektów budżetu Miasta na 2014 rok. 
3. 	 Analiza realizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z 0.0. 

4. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
5. 	 Sprawy różne. 

GRUDZIEŃ: 
l. 	 Zaopiniowanie budżetu Miasta na 2014 rok z uwzględnieniem wniosków 

Komisii Rady. 
2. 	 Analiz~ stawek podatków lokalnych na 2014 r. .~ 
3. 	 Opiniowanie projektów uchwał. 
4. 	 Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) 

Dariusz Miecznikowski 
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Plan pracy 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej 


Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na 2013 rok 


STYCZEŃ: 1. Opracowanie projektu planu pracy Komisji na 2013 rok. 
2. Organizacja akcji" Zima 2013". 
3. Obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego. 

LUTY: l. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok. 
2. Przyjęcie informacji z realizacji wypoczynku zimowego 

dzieci i młodzieży. 
3. Szkoły i przedszkola makowskie w perspektywie roku 

szkolnego 2013/2014. 

MARZEC: 
I.Przyjęcie sprawozdania z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz z Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Narkomanii za 2012 rok. 

KWIECIEŃ: 
1. Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych 

Miasta za 2012 rok. 
2. Przyjęcie informacji z realizacji programu współpracy 

Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie. 

MAJ: 
1. Organizacja obchodów Dni Makowa Mazowieckiego. 
2. Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki "Za zasługi 

dla Miasta Makowa Mazowieckiego". 
3. Przygotowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Przygotowanie do remontów w placówkach oświatowo 

- wychowawczych. 

I 



CZERWIEC: 

WRZESIEŃ: 

I.Opiniowanie uchwały w sprawie wykonania budżetu Miasta 
za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Miasta. 

2. Obchody Dni Makowa. 

1. Informacja z realizacji wypoczynku letniego. 
2. Przyjęcie informacji z realizacji przygotowań placówek 
oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 

3. Przyjęcie informacji na temat osiągnięć w dziedzinie 
oświaty i sportu uzyskanych przez uczniów szkół 
prowadzonych przez Miasto. 

4. Opiniowanie informacji z realizacji budżetu Miasta za 
I półrocze 2013 roku. 

PAŹDZIERNIK: 


LISTOPAD: 

GRUDZIEŃ: 

1. Przyjęcie programu współpracy Miasta Makowa 
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 
rok. 

2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami pożytku publicznego działającymi na terenie 
Makowa Mazowieckiego. 

l.Opiniowane projektu budżetu Miasta na 2014 rok. 

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2014 rok. 
2. Opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 

3. Opiniowanie Miejskiego Programu Profilaktyki 1 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 



Załącznik Nr ......,lI.............. 

PLAN PRACY do Protokołu Nr .>'1<1(,l1....... 

KOMISJI POLITYKI REGIONALNEJ z dnia .l$..ud,a./tU~.
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

NA ROK 2013 

Tematyka~;min.' 	 .. 
l. Opracowanie planu pracy Komisji. 1. Luty 
2. 	 Opiniowanie taryfza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 
Marzec 1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Makowie Mazowieckim za 2012 rok. 

2. 

2. 	 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w 
Makowie Mazowieckim za 2012 rok. 

3. 	 Omówienie wieloletniego programu gospodarowania zasobem 
mieszkaniowym Miasta Maków Mazowiecki. 

l. 	 Przyjęcie informacji z działalności jednostek budżetowych Miasta 
za rok 2012. 

3. Kwiecień 

2. 	 Analiza działania Miasta Maków Mazowiecki w Związkach 
Międzygminnych. 

3. 	 Omówienie informacji w sprawie przygotowania Miasta do 
wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

l. 	 Omówienie informacji o przygotowaniach do Dni Makowa 4. Maj 
2. 	 Opiniowanie wniosków o nadanie odznaki .. Za zasługi dla Miasta 

Makowa" 
3. 	 Analiza wykonania uchwały "Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta Maków Mazowiecki" oraz analiza 
p~C!blemowa bezpieczeństwa w mieście. 

l. 	 Omówienie sprawozdania w sprawie wykonania budżetu Miasta za 
rok 2012. 

5. Czerwiec 

2. 	 Przygotowanie do uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 
obchodów Dni Makowa. 

3. 	 Omówienie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe Makowa Mazowieckiego .. 

4. 	 Analiza informacji z działalności spółekprawa handlowego: 
JUMA, TBS i MPUKSp. z 0.0. 

1. 	 Omówienie sprawozdania z realizacji budżetu Miasta za Ipółrocze 
2013 r. 

6. Wrzesień 

7. Październik 1. 	 Omówienie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2014 rok. 

2. 	 Omówienie wniosków przedstawionych do budżetu miasta na 
2014rok 

l. 	Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2014r.8. Listopad 
2. 	 Omówienie stanu zaawansowania zadań inwestycyjnych ujętych w 

planach na 2013 r. 
9. Grudzień l. Opiniowanie uchwał w sprawie ustalenia stawek podatków 

lokalnych na 20J4 

Przewodniczący Komisji Poli!!.ki R7.alnej 

Remigiusz ChrJ ows'ki 
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