RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Makow Mazowiecki, 14.03.2013 r.
WOR-II.0002.28.2013
Pani/Pan

............................O-/P.-:-:..............................................
ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXVIII sesj~
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, ktora odb~dzie si~ w dniu 22 marca 2013 roku
o godz. 1200 w budynku Urz~du Miejskiego z porzCl,dkiem obrad:

e

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnosci obrad.
1. Przedstawienie porzCl,dku obrad i przegtosowanie ewentualnych zmian.
2. Przyj~cie protokotu z XXVII sesji Rady.
3. Informacja Burmistrza z dziatalnosci mi~dzy sesjami Rady i sprawozdanie z realizacji
przyj~tych uchwat.
4. Zapytania i interpelacje Radnych.
5. Podj~cie uchwaty w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzCl,dku na terenie miasta
Makow Mazowiecki.
6. Podj~cie uchwaty w sprawie okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug
nieruchomosci i
w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli
zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczonCl, optat~ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
7. Podj~cie uchwaty w sprawie przyj~cia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzCl,t na terenieMiasta Makow Mazowiecki w 2013 roku".
8. Podj~cie uchwaty w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Makow Mazowiecki na lata 2013 - 2034.
9. Podj~cie uchwa.ty w sprawie dokonania zmian w uchwale budietowej Miasta Makow
Mazowiecki na 2013 r.
Podj~cie uchwaty w sprawie zaciCl,gni~cia d.tugoterminowej poiyczki.
11. Podj~cie uchwa.ty w sprawie zaciCl,gni~cia dtugoterminowej poiyczki.
12. Przyj~cie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i RozwiCl,zywania
Problemow Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziatania
Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2012 r.
13. Przyj~cie informacji na temat stanu porzCl,dku publicznego w miescie Makow Mazowiecki.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamkni~cie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

elO.

przewodniCZll7~ejSkiej

Walde~~;ki

06-200 Mak6w Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/71-71-002 wew. 129, fax 29/71-71-507

Protokot z XXVIII sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 22 marca 2013 r.
w budynku Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczqcego Rady Miejskiej
radnego Waldemara Zabielskiego.

Uczestnicy obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej wg zatqczonych list obecnosci, ktore
stanowiq zatqcznik nr 1 i 2 do protokotu.
Obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 0 godz. 1200 otworzyJ
Przewodniczqcy Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitat radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zast~pc~, zaproszonych gosci, przedstawicieli prasy.
Ustawowy sktad Rady 15 radnych. Nieobecni: Dariusz Tyjewski, Radny Marek
Jaroszewski, radny Krzysztof Rutkowski, Jan Kubaszewski. Obecnych na sesji byto 11
radnych.
Przewodniczqcy RM stwierdzH quorum, podejmowane uchwaty i decyzje majq moc
prawnq.
Obrady XXVIII sesji trwaty w czasie od godz. 1200 do godz. 13 30 •
Ad pkt 1.
Przewodniczqcy RM zapytat, czy Sq uwagi do porzqdku obrad.
Uwag nie byto, wobec czego Przewodniczqcy RM porzqdek obrad poddat pod
gtosowanie:
za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymafo si~ - 0 gtosow.
Porzqdek obrad zostat

przyj~ty.

Ad pkt 2.
Przewodniczqcy RM poinformowat, i.e protokot z XXVII sesji byt do wglqdu w Biurze
Rady.
Uwag nie byto , wobec czego Przewodniczqcy RM
poddat pod gtosowanie:

przyj~cie

protokotu z XXVII sesji

za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 0 gtosow.
Protokot z XXVII sesji zostat przyj~ty.
Ad pkt 3.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski. przedstawH informacj~ z dziatalnosci mi~dty~
sesjami Rady i sprawozdanie~ z realizacji przyj~tych uchwat, ktore stanowiq zatqcznik
nr 3 do protokotu.
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Ad pkt 4.
Zapytania i interpelacje Radnych.
Radny Tadeusz Szczucinski zwrocH si~ z zapytaniem, czy odb~dzie si~ spotkanie z
radnymi w sprawie organizacji Dni Makowa.
Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski zwrocit si~ z zapytaniem, czy prawdq jest, ze
w zleceniu firmie prowadzqcej budow~ kolektora deszczowego na ulicy Kosciuszki w
projekcie i zakresie rowniez uj~ta jest budowa parkingu. Do Komisji Rewizyjnej zwrocit
si~ z zapytaniem, na jakim etapie na dzien dzisiejszy prac znajduje si~ Komisja w
sprawie kontroli procesu inwestycyjnego Hali Sportowej. Czy komisja juz jakies
wnioski podj~ta i kiedy ta kontrola zostanie zakonczona.
Wiceprzewodniczqcy RM Rafat Baranski zwrocH si~ z zapytaniem, czemu do tej pory
Burmistrz Miasta nie wystat pisma do Gtownej Dyrekcji Drog Krajowych z zapytaniem
w sprawie ronda. Podzi~kowat za otrzymane materiaty w tej sprawie z poprzednich lat.
Ad pkt 5.
Podj~cie uchwaty w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie
miasta Makow Mazowiecki.

~

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski przedstawH tresc projektu uchwaty w
sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Makow
Mazowiecki. Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski projekt uchwaty poddat pod
gtosowanie:
za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 0 gtosow.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gtosami IIza"
podj~ta uchwat~ Nr XXVIII/192/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Makow Mazowiecki,
ktora stanowi zatqcznik nr 4 do protokotu.
Ad pkt 6.
Podj~cie uchwaty w sprawie okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia
ustug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i
zagospodarowania tych odpadow w zamian za uiszczonq optat~ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Wiceprzewodniczqcy RM Rafat Baranski przedstawH tresc projektu uchwaty w sprawie
okreslenia szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow
w zamian za uiszczonq optat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski projekt uchwaty poddat pod gtosowanie:
za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 0 gtosow.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gtosami IIza"
podj~ta Uchwat~ Nr XXVIII/193/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie okreslenia
szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w
zamian za uiszczonq optat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktora stanowi
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zatClcznik nr 5 do protokotu.
Ad pkt 7.
Podj~cie uchwaty w sprawie przyj~cia IIProgramu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzClt na terenie Miasta Makow Mazowiecki w 2013
roku".

WiceprzewodniczClcy RM Jerzy DClbrowski przedstawH tresc projektu uchwaty w
sprawie przyj~cia IIProgramu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzClt na terenie Miasta Makow Mazowiecki w 2013 roku".
PrzewodniczClcy RM Waldemar Zabielski projekt uchwaty poddat pod gtosowanie:
za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 0 gfOSOW.

•

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gtosami "za"
podj~fa uchwat~ Nr XXVIII/194/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyj~cia
IIProgramu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierzClt na terenie Miasta Makow Mazowiecki w 2013 roku", ktora stanowi zafClcznik
nr 6 do protokotu.
Ad pkt 8.
Podj~cie uchwafY w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Makow Mazowiecki na lata 2013 - 2034.

Skarbnik Miasta Pawet Gutowski poinformowat, ie wptyn~to pismo z Regionalnej Izby
Obrachunkowej odnosnie zaktualizowanego druku Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Odnosnie danych liczbowych w uchwale i w zatClczniku nic si~ nie zmieni oprocz
formuty liczenia wiersza numer 6 i numer 14. Inny b~dzie tylko uktad graficzny tabeli
natomiast, iadne dane nie ulegnCl zmianie.
WiceprzewodniczClcy RM Rafaf Baranski przedstawH tresc projektu uchwaty w sprawie
dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Makow Mazowiecki na
lata 2013 - 2034. PrzewodniczClcy RM Waldemar Zabielski projekt uchwaty poddaf pod
gfosowanie:
•

za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 0 gtosow.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gtosami "za"
podj~ta uchwat~ Nr XXVIII/195/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie dokonania
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Makow Mazowiecki na lata 2013 
2034, ktora stanowi zafClcznik nr 7 do protOkOfU.
Ad pkt 9.
Podj~cie

uchwaty w sprawie dokonania zmian w uchwale budietowej Miasta Makow
Mazowiecki na 2013 r.
WiceprzewodniczClcy RM Jerzy DClbrowski przedstawH tresc projektu uchwaty w
sprawie dokonania zmian w uchwale budietowej Miasta Makow Mazowiecki na 2013 r.
PrzewodniczClcy RM Waldemar ZabielSki projekt uchwaty poddat pod gtosowanie:
-

-

za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 0 gtosow.
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gtosami IIza"
podj~ta uchwat~ Nr XXVIII/196/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie dokonania
zmian w uchwale budietowej Miasta Makow Mazowiecki na 2013 r., ktora stanowi
zatqcznik nr 8 do protokotu.
Przewodniczqcy RM ogtosH przerw~ w obradach, ktora trwata w czasie od godz. 12 35
do godz. 1245.
Ad pkt 10.
Podj~cie uchwaty w sprawie

zaciqgni~cia

dtugoterminowej poiyczki.

Wiceprzewodniczqcy RM Rafat Baranski przedstawH tresc projektu uchwaty w sprawie
dtugoterminowej poiyczki. Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski
projekt uchwaty poddat pod gtosowanie:

zaciqgni~cia

za - 11 gtosow, przeciw - 0 gtosow, wstrzymato si~ - 1 gtos.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gtosarni "za"
podj~ta uchwat~ Nr XXVIII/197/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie
zaciqgni~cia dtugoterminowej poiyczki, ktora stanowi zatqcznik nr 9 do protokotu.
Ad pkt 11.
Podj~cie uchwaty w sprawie

zaciqgni~cia

~

dfugoterminowej poiyczki.

Wiceprzewodniczqcy RM Jerzy Dqbrowski przedstawH tresc projektu uchwafy w
sprawie zaciqgni~cia dfugoterminowej poiyczki. Przewodniczqcy RM Waldemar
Zabielski projekt uchwaty poddaf pod gfosowanie:
za - 11 gfosow, przeciw - 0 gfosow, wstrzymafo si~ - 0 gfosow.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecnosci 11 radnych, 11 gfosami "za"
podj~ta uchwaf~ Nr XXVIII/198/2013 z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie
zaciqgni~cia dtugoterminowej poiyczki, ktora stanowi zafqcznik nr 10 do protokofu.
Ad pkt 12.
Przyj~cie sprawozdania z rea lizacj i Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziafania
Narkomanii w Makowie Mazowieckim w 2012 r.
Uwag nie byto, wobec czego Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski poinformowat, ie
sprawozdanie zostato przyj~te i stanowi zatqcznik 11 do protokotu.
Ad pkt 13.
Przyj~cie

informacji
Mazowiecki.

na temat stanu

porzqdku

publicznego w miescie

Makow

Uwag nie byfo, wobec czego Przewodniczqcy RM Waldemar Zabielski poinformowaf, ie
sprawozdania zostaty przyj~te i stanowiq zatqczniki numer 12 i 13 do protokotu.
Ad pkt 14.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
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Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczucinski odpowiadajqc na pytanie
Wiceprzewodniczqcego Jerzego Dqbrowskiego poinformowata, iz prace komisji na Hali
Sportowej przy ZS Nr 2 dobiegajq konca. Dodat, ze na nast~pnej sesji Komisja
Rewizyjna przekaze wnioski i opinie, wszystkich cztonk6w. Zaznaczyt, ze w dniu
21.04.2013 r. Inspektor Powiatowy Nadzoru Budowlanego przeprowadzit kontrol~ hali,
pod wzgl~dem zagrozenia bezpieczenstwa dla os6b tam przebywajqcych. Protok6t i
wnioski z tej kontroli b~dzie dostarczony w przysztym tygodniu.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiedziat, ze oczywiscie odb~dzie si~ spotkanie
z radnymi dotyczqce przygotowania do Dni Makowa, tym bardziej, ze nalezy
wytypowac osoby do odznaczen IIza Zastugi dla Miasta Makowa Mazowieckiego" i
wyznaczyc termin uroczystej sesji. Dodat, ze w tym roku organizatorem Dni Makowa
b~dzie Miejski Dom Kultury. Na pierwszym roboczym spotkaniu byt omawiany
harmonogram imprez i termin obchod6w Dni Makowa, a na spotkanie oficjalne
zostanie zaproszony Przewodniczqcy RM, Przewodniczqcy Komisji RM oraz wszyscy
radni. Odpowiadajqc na pytanie Wiceprzewodniczqcego Jerzego Dqbrowskiego
wyjasnit, ze w zleceniu na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji
deszczowej na odcinku od ulicy KoScielnej do ulicy Gen. Putaskiego nie ma wzmianki 0
wykonaniu dokumentacji na parking na ulicy Kosciuszki. Dodat, ze przy ustalaniu
budzetu na ten rok byta sugestia, zeby przy wykonywaniu dywanik6w asfaltowych na
ulicy Grabowej zwi~kszyc pul~ i wykonac taki dywanik az do ulicy Moniuszki, ale ze
wzgl~du na wykonanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji deszczowej miasto
od tego odstqpHo. Wyrazit nadziej~, ze gdy dokumentacja b~dzie juz gotowa, to uda
si~ to potqczyc w jedno zadanie i w przysztym roku zostanie ono wykonane. Wyjasnit,
ze jezeli chodzi 0 budow~ ronda, to kopie pism wysytanych do Generalnej Dyrekcji
Dr6g Krajowych oraz odpowiedzi przekazat Wiceprzewodniczqcemu Baranskiemu.
Ostatnie pismo w tej sprawie zostato wystane dnia 12 lutego 2013 roku i do tej pory
miasto nie otrzymato na nie odpowiedzi. Jesli b~dzie taka potrzeba, to zostanie
wystane kolejne. Poinformowat, ze zmienH si~ dyrektor, kt6remu temat przy okazji
protestu zostat przyblizony i po spotkaniu z Przewodniczqcym zostanie wystosowane
nowe pismo. Przypomniat, ze w tej sprawie w 2010 roku zostaty wysytane pisma
r6wniez przez Starost~ Makowskiego i 27 kwietnia odbyto si~ spotkanie z Panem
Dqbrowskim. Na tym spotkaniu byta mowa 0 obwodnicy i 0 catej kraj6wce, 0
skrzyzowaniu ulicy Kolejowej, ulicy Polnej i ulicy Mickiewicza oraz 0 swiattach za
mostem. W 2011 roku otrzymalismy odpowiedz, ze nie ma srodk6w finansowych i ze
nie b~dzie az do EURO. W 2012 roku pismo w tej sprawie zostato ponownie wystane.
Wyrazit nadziej~, ze razem ze Starostq Makowskim, uda si~ doprowadzie do spotkanie
z przedstawicielami dyrekcji i om6wic ich propozycje oraz srodki finansowe, a takze
zastanowic si~ nad tym, czy powinno bye tam wybudowane rondo, czy moze jednak
lepiej zainstalowae swiatta.
Wiceprzewodniczqcy Jerzy Dqbrowski zauwazyJ, ze jesli chodzi 0 budow~ parkingu na
ulicy Kosciuszki, to jest to cos niezrozumiatego. Prezes Zebrowski na poczqtku tego
roku stwierdzH, ze czeka na dokumentacj~ i na miasto, zeby przystqpic do realizacji
swojego zadania zWiqzanego z modernizacjq kanalizacji sciekowej wzdtuz ulicy 1 Maja
i odwodnienia rejonu ulicy Mickiewicza, konkretnie chodzi 0 budynki: starostwa, 1
Maja 4, Mickiewicza 5. W drugim etapie miata bye robiona kanalizacja z odwodnieniem
ulicy Kosciuszki i ulicy Moniuszki. Dodat, ze skoro Prezes Zebrowski czeka na miasto z
dokumentacjq i na pozwolenie na budow~ i jesli b~dzie onopr~womocne, to miasto
przyst~puje do realizacji swojego odcinka. Tym bardziej, ze miasto moie skorzystae
na tq instalacj~ z pozyczki zaciqgni~tej z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska. Jesli ta realizacja nastqpi w tym roku to wiadomo, ze ulica Kosciuszki
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b~dzie rozkopana i trudno sobie wyobrazie, ieby w 2014 roku jej nie zmodernizowae.
Gdyby jednak nie zostafaby zmodernizowana, to przynajmniej w tym roku naleiy
opracowae kompleksowq dokumentacj~, nie tylko uwzgl~dniajqcq budow~ kanalizacji
deszczowej, ale rowmez modernizacj~ i budow~ parkingu. Majqc gotOWq
dokumentacj~ i kosztorysy przy rozmowach 0 budiecie w miesiqcu pazdzierniku
b~dzie wiadomo jak rozplanowae srodki finansowe. Zasugerowaf, ieby nie zwlekae,
tylko zastanowie si~ nad inwestycjq zWiqzanq z modernizacjq instalacji wodno 
kanalizacyjnej i deszczowej na tym odcinku.

Radny Tadeusz Szczucinski podzi~kowaf Burmistrzowi Miasta za zaproszenie na
spotkanie w sprawie Dni Makowa i zaznaczyf, ie rada uchwala budiet i przeznacza
kwot~ na ich organizacj~. Zauwaiyf, ie jui w ubiegfym roku byfa mowa gdzie te
obchody majq bye przeprowadzone, jaki b~dzie program i ile dni b~dq trwafy, a rada
zostaje postawiona przed faktem dokonanym. Radni majq tylko zatwierdzie przyznanie
odznaczen, a program i inne ustalenia zostajq przedstawione jui po fakcie. Poprosif,
aby byfy wczesniej przeprowadzane konsultacje z radnymi w sprawie organizacji Dni
Makowa.
Starosta Powiatu Makowskiego Zbigniew Deptufa zauwaiyf, ie sugestie i uwagi
radnego Jerzego Dqbrowskiego Sq jak najbardziej sfuszne. Wykonujqc inwestycj~
dotyczqce kanalizacji i odwodnienia miasta trzeba pami~tae 0 budowie parkingow i
nowej nawierzchni. Dodaf, ie to dobrze, ii zostafa podj~ta uchwafa, aby remont na
osiedluGrzanka wykonae w sposob prawidfowy od poczqtku do koncaz sensem, a nie
na zasadzie zafatania dZiur, poniewaiproblem odprowadzania wody dalej byfby
nierozwiqzany. Poparf tq decyzj~ i dodaf, ie naleiy zrobie wfasciwe odwodnienie,
pofoiye asfalt i rozwiqzae problem tego osiedla na dfugi czas. Zauwaiyf, ie w ten sam
sposob powinna bye wykonana ulica Kosciuszki tym bardziej, ie problemy parking6w
w miescie nie sqrozwiqzane, wr~cz przeciwnie Sq coraz wi~ksze i nie Sq podejmowane
dziafania, aby je rozwiqzae. Dlatego jak najbardziej zasadne jest, aby inwestycj~,
kt6rq b~dzie wykonywaf Prezes Zebrowski zakonczye wykonaniem parkingow i nowej
nawierzchni jezdni. Zwr6cif si~ z zapytaniem czy cos jest robione przez miasto w
sprawie przej~cia lub wykupienia terenu na ulicy Sfoniawskiej pod chodnik, poniewai
b~dzie
wykonywana inwestycja dotyczqca przepustu przy skrzyiowaniu do
miejscowosci Sfoniawy I a przy okazji b~dzie tei wykonana nowa nawierzchnia do
miejscowosci Romanowo. Dodaf, ie w najbliiszy poniedziafek jedzie na rozmowy w
sprawie przej~cia terenu od kolei pod budow~ sCieiki pieszo - jezdnej. Przy okazji tej
inwestycji b~dzie r6wniei m6gf bye rozwiqzany problem odwodnienia osiedla przy
Kosciele sw. Brata Alberta. PoprosH miasto, aby wykonato wtasciwe dziafania ze
wzgl~du na to, ii chciatby uniknqe sytuacji, W kt6rej starostwo b~dzie przygotowane
do inwestycji polegajqcej na przebudowie skrzyiowania i potoienia nowej nawierzchni
i nowego chodnika, a miasto nie b~dzie gotowe, aby zrobie odwodnienie tego osiedla.
Radny Tadeusz Szczucinski wyjasnH, ze niespefna kilka tygodni temu odbyfo si~ w
scisfym gronie spotkanie dotyczqce uzdrowienia systemu ciepfowniczego, to znaczy
zaopatrzenia Makowa Mazowieckiego w ciepfo. Zapadfy pewne ustalenia. Zwr6cif si~ z
zapytaniem, na jakim eta pie na dzien dzisiejszy jest miasto i co jest wiadomo w tym
temacie.
Radny Jerzy Dqbrowski nawiqzujqc do wypowiedzi Starosty Powiatu Makowskiego
poinformowaf, ie w sprClwie dotyczqcej odwodnienia terenu osiedla- przy ulicy
Zachodniej b~dq wspierae si~ wzajemnie. Dodaf, ie skfadaf w tej sprawie interpelacj~
na r~ce Burmistrza Miasta przy konstrukcji budietu na 2013 rok i otrzymaf pisemnq
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odpowiedz, ii to zadanie bE;ldzie wykonane w roku budietowym 2013. Poki co, ani w
projekcie budietu, ani w propozycjach Burmistrza Miasta nie rna odzwierciedlenia.
Zauwaiyt, ie jest to bardzo wainy problem, poniewai odwodnienie tego terenu jest
jednym z kluczowych elementow. Na terenie ulicy Kolejowej w okresach wiosenno 
jesiennych Sq ogromne rozlewiska wody. Dodat, ie Prezes SML-W "Jubilatka" tei
pod nosH ten temat wielokrotnie i za ubiegtej kadencji i w tej, poniewai zalewane Sq
budynki wielorodzinne na osiedlu Kopernika, a ten problem na dzien dzisiejszy w
iaden sposob nie zostat rozwiqzany. WyrazH nadziejE;l, ie najpozniej w roku 2013 w
propozycji budietu na przyszty rok ten temat zaistnieje. ZwrocH siE;l z zapytaniem do
Starosty Makowskiego, czy decyzje w tej sprawie muszq byc podjE;lte w tym roku czy
mogq byc przetoione na przyszty rok i czy wymaga to podjE;lcia konkretnych dziatan
finansowych w tym roku.
Starosta Powiatu Makowskiego Zbigniew Deptuta odpowiedziat, ie to wszystko
rozstrzygnie siE;l po spotkaniu w Warszawie, na ktorym bE;ldzie podjE;lta decyzja lub
bE;ldq wskazane kroki, jakie naleiy wykonac, aby przejqc cZE;lSC terenu pod tq
inwestycjE;l. W tym roku nastqpi inwestycyjne przygotowanie dokumentacji
projektowej, a w roku przysztym odbE;ldzie siE;l realizacja.
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjasnH, ie jak na razie w tym temacie nic siE;l nie
dzieje, rada zrobHa to, co miata zrobic, przeznaczyta 50.000,00 ztotych na
dokumentacjE;l. Dodat, ie dobrze, ii Starosta Makowski jedzie do Warszawy i wyrazit
nadziejE;l, ie zostanie pozyskany ten teren pod inwestycjE;l, chociai konserwator
zabytkow powiedziat, ie teren kolejki jest od Makowa do Mtawy i jak na razie nie rna
szans, ieby podzielic to na samorzqdy. Jeieli uda siE;l przejqc ten teren, to wtedy
bE;ldzie oznaczato, ii moina zaczqc inwestycjE;l i zostanie zwotane robocze spotkanie,
na ktorym bE;ldzie opracowana dokumentacja, w ktorej znajdzie siE;l odwodnienie, jak
rowniei scieika lub chodnik oraz oswietlenie. Odnosnie ciepta wyjasnH, ie pierwsze
spotkanie odbyfo siE;l 19 lutego, drugie 6 marca i na obydwoch byty poruszane pewne
propozycje oraz obietnice, ktore trzeba zrealizowac. WyrazH nadziejE;l, ie po 5wiE;ltach
dojdzie do spotkania z Radnym Sejmiku Wojewodzkiego Mirostawem Augustyniakiem i
wspolnymi sHami problem ciepta w miescie zostanie rozwiqzany. Dodat, ie nie naleiy
zwlekac z decyzjq, ale najpierw trzeba siE;l zastanowic czy budowac cieptowniE;l na
obiekcie po firmie Inkluz, czy na nowej dziatce, i zaczqc jui przygotowywac
dokumentacjE;l.
Prezes SML-W "Jubilatka" Lech Gadomski wyjasnH, ie z coraz wiE;lkszym
zaienowaniem stucha wypowiedzi na temat energetyki cieplnej w miescie i dodat, ie
dochodzi do wniosku, ii brak jest woli samorzqdu makowskiego, aby ten problem
rozwiqzac. PodziE;lkowat Radnemu Mirostawowi Augustyniakowi za wskazanie wtasciwej
drogi, ktorq jest moiliwosc pozyskania pieniE;ldzy poprzez spotkE;l, ktora miataby w
efekcie przejqc zadania spotki JUMA. Poinformowat, ie skoro w miescie jest Miejskie
PrzedsiE;lbiorstwo Ustug Komunalnych, ktore w KRS rna zapisanq dziatalnosc w zakresie
dostarczania energii cieplnej, to nie trzeba bytoby nowej spotki powotywac, tylko
przekazac to zadanie Miejskiemu PrzedsiE;lbiorstwu Ustug Komunalnych. Dodat, ie nie
rozumie, dlaczego miasto rna dylematy, czy budowac na terenie po firmie Inkluz skoro
zostata zakupiona dziatka pod budowE;l cieptowni, i nie rna, nad czym tu siE;l
zastanawiac. Miejskie PrzedsiE;lbiorstwo Ustug Komunalnych powinno zlecic projekt na
budowE;l profesj6ri~lnej cieptowni i wtedy nie bE;ldzie naruszoriy budiet miasta.
ZapotrzebOwanie odbiorcow jest na trzy mega baty, jest-wybudowana siec, WE;lzty i
doprowadzona jest siec do obiektow, ktore czekajq tylko na to, aby odkrE;lcic ciepto.
WyjasnH, ze nie rna nad czy dyskutowac, myslec i siE;l zastanawiac tylko potrzebna jest
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decyzja, ale do tego potrzebna jest dobra wola chyba, ie miasto wcale nie chce tego
problemu rozwiqzac. Dodat, ie miasto to nie jest tylko jeden wycinek dziatalnosci i nie
zazdrosci problemow, ktorymi rada i Burmistrzowie si~ zajmujq, poniewai coraz
wi~cej zadan przybywa, a coraz mniejsze Sq dochody, ale trzeba zaczqc jakos sprawy
rozwiqzywac. ZwrocH uwag~, ie Starosta Makowski powiedziat, ii chce kupowac
tansze ciepto dla swoich obiektow, ale musi dostac ofert~ od samorzqdu miasta.
Spotdzielnia ML-W "Jubilatka" rowniei chce kupowac ciepto zamiast je produkowac.
Wi~c albo naleiy podjqc decyzje, albo niech samorzqd uczciwie przyzna, ie nic w tym
temacie nie zrobi i zostanie jak jest. Poinformowat, ie jesli moina pozyskac pieniqdze
dla nowej spotki naleiatoby je przekazac Miejskiemu Przedsi~biorstwu Ustug
Komunalnych, ktory jest firmq z dobrq kondycjq finansowq, chociai moina bytoby
zarzucic wielobraniowosc tej spotki. Ekspertyza Pana Jerzmanowskiego dotyczqca
mieszkaniowki, ktora kosztowata kilkadziesiqt tysi~cy ztotych, teraz leiy w szafach
zamiast byc realizowana. Dodat, ie uchwaty rady tei nie Sq realizowane i naleiatoby
od tego zaczqc i po kolei wszystko uporzqdkowac.
Radny Tadeusz Szczucinski wyjasnH, ie dziwi si~, dlaczego Prezes SML-W ,,Jubilatka"
obarcza winq radnych. Jesli chodzi 0 MPUK wyjasnH, ie uchwata byta podj~ta w
zesztym roku i w tymie temacie byta tei ekspertyza, a na dzien dzisiejszy i tak nic si~
z tym nie dzieje. PoprosH w imieniu radnych, ieby nie obciqiac tym ktopotem catej
rady, poniewai rada to zrobHa tyle ile mogta a nawet ai zanadto. Rada to tylko
podejmuje uchwaty, a kto inny je wykonuje i nie jest w stanie wptynqc na Burmistrza
Miasta, ieby podjqt jakiekolwiek decyzje. WyrazH nadziej~, ie problem ciepta zostanie
rozwiqzany do wakacji, poniewai jesli hie· b~dzie decyzji, to Starosta Powiatu
Makowskiego zaopatrzy si~ w ciepto winny sposob, a samorzqd, jesli w koncu
wybuduje cieptowni~, to nie b~dzie miat,kogo zasilac. Zaapelowat do Burmistrza
Miasta, aby podjqt tq trudna decyzj~ i ieby w tym roku w koncu uporac si~ z tym
tematem.
Ad pkt 15.
Zapytania i wolne wnioski.
Matgorzata Ciarkowska wyjasnHa, ie na ostatnim posiedzeniu Rady Spotecznej ZOZ
dyrektor zwrocH si~ do przewodniczqcych zWiqzku, aby sprobowali zrobic cos w
temacie podatkow od nieruchomosci. Zwrocita si~ z prosbq do Burmistrza Miasta i
Radnych 0 umorzenie podatku. Dodata, ie szpital prosperuje nie najgorzej i w okolicy
ma duia renom~, dlatego ieby przetrwat stawiane Sq coraz wi~ksze wymagania z
Funduszu. Jesli nie zostanq spetnione wymagania i nie zostanie wybudowane
Iqdowisko zostanie zamkni~ty SOR, a bez niego szpital praktycznie nie b~dzie mogt
istniec, bo iaden Fundusz nie podpisze umowy. Podzi~kowata radnym powiatu za
decyzj~, dzi~ki ktorej nie doszto do fuzji ze szpitalem z Puttuska. ZwrocHa uwag~ na
to, ii dyrekcja szpitala i wszyscy pracownicy podnoszq kwalifikacj~, zdobywajq
akredytacj~ i swiadczq wysoki poziom ustug. PoprosHa 0 to, aby ten szpital nadal ma
funkcjonowac i cieszyc si~ renomq.
Radny Tadeusz Szczucinski odpowiedziat, ie oswiata tei borykasi~ z wieloma
problemami. Dodat,ie za poprzedniej kadencji radlii przeznaczyli pewnq kwot~ na
budow~ Ictdowiska i nie wie, co stato si~ z tymi pieni~dzmi. WyjasnH, ie zwracat si~
kilkakrotnie z zapytaniem jak te. pieniqdze zostaty wykorzystane skoro do tej pory
Iqdowiska nie ma.
.

.

Matgorzata Ciarkowska odpowiedziat, ie nic na ten temat nie wie, ale sprobuje si~
dowiedziec.

8

~

~

Radny Tadeusz Szczucinski poinformowaf, ie b~dzie wdzi~czny za wyjasnienie, co si~
stafo z kwotq, ktora byfa przekazana na Iqdowisko i poprosif 0 poinformowanie go w
tej sprawie.
Ad pkt 16.
Zamkni~cie

obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porzqdku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczqcy RM
Waldemar Zabielski, 0 godz. 14.00 zamknqf jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokofowanie zakonczono.

prot~kofO,fa:
Mafg
a Cikacz

Ins

L-

rUM

y Miejskiej
mgr ini.
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Zal!\cznik Nr .....

do Prowkolu Nr .U'Y.J.IL.....
z dnia

J),.il1:J..v;(.o..2a1 3 v-,

LISTA OBECNOSCI RADNYCH
NA XXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ODBYTEJ W DNIU 22 MARCA 2013r.

1. Baranski Rafal Pawel
2. Bronowicz Andrzej Jan
3. Chrzanowski Remigiusz
4. D'l.browski Jerzy

•

5. Gregorczyk Wieslawa
6. Jaroszewski Marek
7. Kubaszewski Jan
8. Michalska Elzbieta
9. Miecznikowski Dariusz
10. Rutkowski Krzysztof
11. Rzewnicki Stanislaw

e

\

12. Szczucinski Tadeusz

....... ... /.................. .

13. Tyjewski Dariusz

......... ~...~ .................. .
V

14. Zabielski Waldemar
15. Zalewski Janusz

Zall\cznik Nr .....

\

2 ...............

do Protokolu Nr Xw.lLi......
z dnia ;!.2..Y.W.o.xJXl.U).IJ, v

Lista osob zaproszonych na XXVIII
Sesj~ Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 22 marca 2013 r.

•

,

1. Deptula Zbigniew

Starosta Powiatu
Makowskiego

2. G6jski Janusz

Wicestarosta Powiatu
Makowskiego

3. Augustyniak Miroslaw

Radny Sejrniku
Wojew6dztwa Mazowieckiego .......................

4. Zakrzewski Roman

Przew. Rady Powiatu

5. Kolodziejski Cezary

Radny Powiatu
Makowskiego

6. Wloczkowska Teresa Jolanta

Radny Powiatu
Makowskiego

7. Kos Andrzej Jan

Radny Powiatu
Makowskiego

8. Gadomski Lech

Prezes SM "Jubilatka"

9. Sawicki Zdzislaw

Przewodnicz'lcy Rady
Nadzorczej SM "Jubilatka" ...

1O. Alina Olszewska

Prezes Sp61ki "JUMA"

11. Emilia Bonislawska

Prezes TBS

12. Wilkowski Jan

NSZZ"Solidardnosc"

13. Piegutkowski Andrzej

NSZZ"Solidarnosc"
Pracownik6w Oswiaty

14. Sobecki Ireneusz

Prezes Oddzialu
Powiatowego ZNP

~ ........ .

15. Gisztarowicz Roman

Naczelnik Urz~du
Skarbowego

16. Lemanski Witold

Komendant Powiatowy
Policji

. ······tkf· . ·
~-. .6('.
...

1. ........ .

.......

\r(1.

r

~I..v'l)~

............... i.~ ....

17. Ciak Tadeusz

Komendant Powiatowy
Panstwowej Strazy Pozarnej .............................. .

18.Grabowski Roman

Prezes S-ni Zaop. i Zb.

19.Prus Zbigniew

Dyrektor SP ZOZ
1

20.Pilniakowska Lucyna

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

21. Swi~torecki Stanislaw

Dyrektor MZOSziPOW

22. Kolos Jan

Dyrektor ZS Nr 1

23. Plosinska Elzbieta

Dyrektor ZS Nr 2

24. Malinowska Anna

p.o. Dyrektora PS Nr 1

........LTm...........

25. Sobolewska Anna

Dyrektor PS Nr 2

......

26. Milewska Malgorzata

p. o. Dyrektora PS Nr 4

27. Brzostek Barbara

Kierownik MOPS

28. Marciniak Tadeusz

Dyrektor MBP

....

29. Zebrowski Jacek

PrezesMPUK

·..·..·..·......7·..........

30. Pawlowska Bozena

Dyrektor MDK

31. Otlowski Janusz

Starszy Cechu

32. Kobylinski Miroslaw

Czlonek Rady
Powiatowej Mazowieckiej
Izby Rolniczej

33. Orzel Anna

Naczelnik Urz~du
Pocztowego w
Makowie Maz.

34. Olzacka Katarzyna

Prezes Towarzystwa
Milosnik6w
Ziemi Makowskiej

IllilJr:;

•

•

35. Dziadak Ryszard

~

...................

...G... ~[............

~.....

. . . jf-.. . . . ..
...........,. .... ,. .. " ............
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Dyrektor Delegatury
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie
- delegatura w Ostrol~ce
..... ~
..... ................

\

36. Paczkowski Marian

Prezes PCK

37. Rusinek Aldona

Tygodnik Ostrol~cki

..J.8. MelHieka Alina

Tygodnik Ostrol~cki

39. Kurek Katarzyna
40. Redakcja Kuriera Makowskiego

Tygodnik Makowski

"f
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41. Redakcja wok61 Ciechanowa

1

42. Bartold Anna

Kierownik Wydzialu
Spraw Obywatelskich
w Urz~dzie Miejskim

43. Napi6rkowska- Christow Maria

Kierownik Wydzialu Geodezji,
Katastru, Gospodarki
Nieruchomosciami, Rolnictwa
i Planowania Przestrzennego
w Urz~dzie Miejskim

44. Rakowska- Krzyna Nina

Kierownik Wydzialu Integracji
Europejskiej,Informatyki
{
i Promocj i Miasta
0v
w Urz~dzie Miejskim
....... r:!.J. ..........

•
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Panie PrzewodniaClCY, Wysoka Rado, Szanownl Panstwo

W okresie od sesji w dniu 25 lutego 2013 roku do chwili obecnej:

•

zajmowatem
Urz~du

•

si~

biezqcymi

sprawami

dotyczqcymi

funkcjonowania

Miasta

Miejskiego,

wydatem

mi~dzy

innymi

nast~pujetce

zarzqdzenia:

w sprawie powotania Statej Komisji Przetargowej w

Urz~dzie

Miejskim w Makowie

Mazowieckim,
w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.

Ponadto miedzy innymi:
w dniu 1 marca wziqtem udziat w spotkaniu z wizytatorami ds. ewaluacji kontrolujqcymi
funkcjonowanie LO im. Marii Curie Sktodowskiej w Makowie Mazowieckim,

w dniach 12 i 22 marca wziettem udziat w spotkaniach informacyjno - promocyjnych
dotyczetcych kierunk6w ksztatcenia w szkotach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim,

13 marca uczestniczytem w XXIII posiedzeniu Zwietzku

•

Mi~dzygminnego

Zwiqzku Regionu

Ciechanowskiego,
w dniu 14 marca 2013 r. uczestniczytem w posiedzeniu Komisji Konsultacyjno
Organizacyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, podczas kt6rego omawiano

mi~dzy

innymi tematyk~ dzisiejszej sesji,
w dniu 15 marca zorganizowatem spotkanie

poswi~cone

organizacji tegorocznych Dni

Makowa Mazowieckiego,
w dniu 16 marca w

Urz~dzie

Miejskim w Makowie Mazowieckim odbyta

ztotych god6w, podczas kt6rej miatem zaszczyt
odznaki za dtugoletnie poiycie matzenskie,

wr~czyc

si~

uroczystosc

10 parom w imieniu Prezydenta RP

w dniach od 19 do 22 marca uczestniczylem w komisjach Rady Miejskiej poprzedzajqcych
dzisiejsz'l: sesj~.
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 2S lutego 2013 roku Rada Miejska przyjQta nastt:pujQce
uchwaty:

w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mak6w Mazowiecki sektor A,
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mak6w Mazowiecki - sektor B,
w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mak6w Mazowiecki - sektor D,
w sprawie wyraienia zgody na pozyskanie pE:d6w z pomnika przyrody,
w sprawie przedtuienia czasu obowiqzywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodE:
zbiorowe odprowadzanie sCiek6w,
w sprawie rozpatrzenia skargi na dziatalnosc Burmistrza Miasta.

Wszystkie uchwaty zostaty zrealizowane.

BURMIS~A
mg,.

Jallt JankoW~ki

Zall\cznik Nr ......:/... ..............
do Protokolu Nr
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UCHWAt.A NrXX.'-:J!r/1rl3.IJ01~
RADY MIEJSKU:J W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia :L.tL.m.Q..'{.CI:L .. zad.~.K_.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzetdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0
utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z p6zn. zm.), po zasi~gni~ciu
opinii Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim, Rada Miejska w
Makowie Mazowieckim uchwala Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w
Mazowiecki w nast~pujqcej tresci:

•

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCII PORZI\DKU
NA TERENIE MIASTA MAKOW MAZOWIECKI

Rozdziall
Przepisy og61ne

§1

•

I
I

Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku, zwany dalej "Regulaminem" okresla szczeg6lowe zasady
utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki dotyczqce:
1) wymagari w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci
obejmujqcych:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpad6w
komunalnych, w tym powstajqcych w gospodarstwach domowych przeterminowanych
lek6w i chemikali6w, zuiytego sprz~tu etektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpad6w wielkogabarytowych, odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych oraz zuzytych
opon, a takie odpad6w zielonych,
b) uprzqtanie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeri z cz~sci nieruchomosci sluiqcych
do uiytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazd6w samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunk6w
rozmieszczenia tych pojemnik6w i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzqdkowym i technicznym, przy uwzgl~dnieniu:
a) sredniej ilosci odpad6w komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bqdz
w innych ir6d{ach,
b} liczby korzystajqcych z tych pojemnik6w;
3) cz~stotliwosci i sposobu pozbywania si~ odpad6w komunalnych i nieczystosci ciek{ych z
terenu nieruchomosci oraz teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego;
4) innych wymagari wynikajqcych z Wojew6dzkiego Ptanu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza;
5) obowiqzk6w os6b utrzymujqcych zwierz~ta domowe, majqcych na celu ochron~ przed
zagrozeniem tub uciqiliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w
przeznaczonych do wsp61nego uzytku;
6) wymagari utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wy{qczonych z produkcji
rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w
poszczeg61nych nieruchomosciach;
7) wyznaczania obszar6w podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji
termin6w jej
przeprowadzania.

§2
Trese Regulaminu pozostaje w scistym zwiC\zku z poj~ciami i definicjami zawartymi w:
1) ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzC\dku w gminach (Oz. U. z
2012 L, poz. 391 z p6zn. zm.);
2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. U. z 2013 r., poz. 21);
3) ustawie z dnia 29 lipca 2005 L 0 zuzytym sprz~cie elektrycznym i elektronicznym (Oz. U. z
2005 r., Nr 180, poz. 1495 z p6zn. zm.);
4) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. 0 organizacji hodowli i rozrodzie zwierzC\t gospodarskich
(Oz. U. z 2007 r., Nr 133, poz. 921 z p6zn. zm.);
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzC\t (Oz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z
p6zn. zm.).

Rozdzialll
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzctdku na terenie nieruchomosci

§3
1.

Kazda nieruchomosc, na kt6rej wytwarzane sC\ odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia
selektywnego zbierania odpad6w w zakresie okreslonym w niniejszym Regulaminie.
2. Wtasciciele nieruchomosci obowiC\zani sC\ do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierajC\cy
odpady do selektywnego odbierania odpad6w obejmujC\cych:
1) szkto;
2) papier, metale oraz opakowania wielomateriatowe;
3) tworzywa sztuczne;
4) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe a takZe zuzyte opony;
6) powstajC\ce w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zuzyte
baterie i akumulatory;
7) odpady zielone ulegajC\ce biodegradacji;
8) odpady budowlane i rozbi6rkowe.
3. Odpady, 0 kt6rych mowa w ust. 2, z wytC\czeniem odpad6w wymienionych w pkt 4, 5, 6 nalezy
gromadzie w pojemnikach lub workach okreslonych w rozdziale III Regulaminu.

§4
Na terenie miasta Mak6w Mazowiecki, biorC\c pod uwag~ zasady utrzymania czystosci i porzC\dku:
1) zabrania si~ wyrzucania odpad6w komunalnych pochodzC\cych z gospodarstw domowych,
sklep6w, punkt6w ustugowych oraz innych nieruchomosci do koszy ulicznych oraz
pojemnik6w innych wtascicieli;
2) dopuszcza si~ zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy
zniszczonych dr6g 0 nawierzchni gruntowej, po wczesniejszym uzyskaniu zgody wtasciciela
lub zarzC\dcy drogi.

§5
Wtasciciel nieruchomosci zobowiqzany jest do uprzC\tni~cia biota, sniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczer'l z cz~sci nieruchomosci stuzC\cej do uzytku publicznego, w tym z chodnik6w
potozonych wzdtuz nalezC\cej do niego nieruchomosci, w spos6b obejmujC\cy:
1) uprzC\tni~cie mechaniczne lub r~czne;
2) usuni~cie lodu za pomocq srodk6w chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu
wzgl~dnie zwalczanie sliskosci zimowej poprzez posypanie sliskiej nawierzchni piaskiem,
kt6ry nalezy niezwtocznie usunC\c po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. UprzC\tni~cie sniegu lub lodu z cz~sci nieruchomosci, 0 kt6rej mowa w ust. 1, powinno nastClPic co
najmniej w 2/3 jej szerokosci, z zastrzezeniem ust. 3.
3. Jezeli przy chodniku wyznaczone jest przejscie dla pieszych, na wysokosci tegoz przejscia nalezy
chodnik oczyscie na catej szerokosci.
4. Wtasciciel nieruchomosci ma obowiC\zek uprzC\tnC\c zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w
spos6b niezanieczyszczajC\cy jezdni i dr6g dla rower6w.
1.

·1.

§6
Mycie pojazd6w samochodowych poza myjniami moze odbywac si~ wytC\cznie na wtasnej posesji
przy uzyciu srodk6w ulegajC\cych biodegradacji lub czystej wody bez uzycia detergent6w.

I

2.

3.

Mycie pojazd6w na wlasnej posesji moze bye dokonywane wylqcznie w cz~sci obejmujqcej
nadwozie pojazdu.
Naprawa i konserwacja pojazd6w samochodowych poza warsztatami naprawczymi moze
odbywae si~ wylqcznie w zakresie obejmujqcym drobne naprawy pojazd6w samochodowych oraz
pod warunkiem:
1} niepowodowania uciqi.liwosci dla wlascicieli sqsiednich nieruchomosci oraz negatywnego
oddzialywania na srodowisko, w tym emisji halasu lub spalin;
2) gromadzenia powstajqcych odpad6w w urzqdzeniach do tego przeznaczonych;
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem si~ plyn6w samochodowych do srodowiska.

Rozdziat III
Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w
komunalnych na terenie nieruchomosci i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania
tych pojemnlk6w I ich utrzymanla w odpowiednim stanie sanitarnym, porzctdkowym i
technicznym
§7
1. W celu realizacji obowiqzku utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci

2.

3.

zlokalizowanych w Makowie Mazowieckim nalezy stosowae:
1) worki co najmniej 60 litrowe wykonane z folii' polietylenowej LOPE lub HOPE oraz grubosci
dostosowanej do ilosci i rodzaju odpad6w, wykluczajqcej rozerwanie si~ worka;
2) worki 0 minimalnej pojemnosci 500 litr6w wykonane z tkaniny foliowej lub niefoliowej, do
zbierania odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych;
3) pojemniki 110 litrowe (fakultatywnie 120 litrowe) wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu
z 2 k6lkami;
4} pojemniki 240 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 k6lkami;
5} pojemniki 360 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 2 k6lkami;
6} pojemniki 660 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 4 k6lkami;
7) pojemniki 1100 litrowe wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu z 4 k6lkami;
3
3
8} kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) 0 pojemnosci od 5 m do 10 m .
Na nieruchomosciach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomosciach
niezamieszkanych przez mieszkaric6w (na kt6rych powstajq odpady komunalne) gromadzenie:
1} komunalnych odpad6w zmieszanych nast~puje w pojemnikach/kontenerach, 0 kt6rych mowa
w ust. 1 pkt 3 - 8;
2) odpad6w zbieranych selektywnie, 0 kt6rych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 - 3 (szklo, papier,
metale,
opakowania
wielomateriaiowe,
tworzywa
sztuczne)
nast~puje
w
pOjemnikach/kontenerach, 0 kt6rych w mowa w ust. 1 pkt 3 - 8, z tym i.e odpady te mogq bye
gromadzone w jednym lub kilku oddzielnych pojemnikach/kontenerach;
3} odpad6w zbieranych selektywnie, 0 kt6rych mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 (odpady zielone
ulegajqce biodegradacji) nast~puje w pojemnikach/kontenerach, 0 kt6rych mowa ust. 1 pkt 3
- 8 lub workach, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 1.
Na pojemnikach/kontenerach wykorzystywanych do gromadzenia odpad6w na nieruchomosciach,
o kt6rych mowa w ust. 2, umieszcza si~ w widocznym miejscu napis:
1) "OOPAOY ZMIESZANE" - w przypadku gromadzenia odpad6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt

1;
2}

4.

3)
Na
1)

2)

3)

"SZKtO, PAPIER, METALE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAtOWE, TWORZYWA
SZTUCZNE" - w przypadku gromadzenia odpad6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 2;
"OOPAOY ZIELONE" - w przypadku gromadzenia odpad6w, 0 kt6rych mowa w ust. 2 pkt 3.
nieruchomosciach mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej zbieranie:
komunalnych odpad6w zmieszanych nast~puje w pojemnikach, 0 kt6rych mowa ust. 1 pkt 3 
7, z tym ze dopuszcza si~ przekazywanie tych odpad6w w workach w sytuacji, gdy obj~tose
odpad6w Jakie powstaly na nieruchomosci, przekroczyla obj~tose okreslonq w ust.6 pkt 1.
odpad6w zbieranych selektywnie, 0 kt6rych mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 - 3 (szklo, papier, metale,
opakowania wielomaterialowe, tworzywa sztuczne) nast~puje w workach, 0 kt6rych w mowa
w ust. 1 pkt 1, z tym i.e odpady te mogq bye gromadzone w jednym lub kilku oddzielnych
workach;
odpad6w zbieranych selektywnie, 0 kt6rych mowa w § 3 ust. 2 pkt 7 (odpady zielone
ulegajqce biodegradacji) nast~puje w workach, 0 kt6rych mowa ust. 1 pkt 1.

I

5. Pojemniki, 0 kt6rych mowa w ust. 1 pkt 3 - 8 powinny posiadae konstrukcj~ umozliwiajqcq ich
opr6znianie grzebieniowym, widfowym lub hakowym mechanizmem zafadowczym pojazd6w
odbierajqcych odpady.
6. Pojemniki do zbierania komunalnych odpad6w zmieszanych powinny bye dostosowane do
indywidualnych potrzeb wtasciciela, uwzgl~dniajqc nast~pujqce normy:
1) dla budynk6w mieszkalnych - 20 Iitr6w na mieszkanca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110
Iitr6w na katdq nieruchomose;
2) dla zfobk6w, przedszkoli, szk6f wszelkiego typu oraz budynk6w uzytecznosci publicznej - 3
litry na katde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;
2
3) dla lokali handlowych - 30 litr6w na kazde 10 m powierzchni uzytkowej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 0 pojemnosci 110 litr6w na lokal;
4) dla punkt6w handlowych poza lokalem - 30 litr6w na kazdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik 110 Iitr6w na kazdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 10 litr6w na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej
jeden pojemnik 0 pojemnosci 110 litr6w; dotyczy to takze ogr6dk6w zlokalizowanych na
zewnqtrz lokalu;
6) dla ulicznych punkt6w szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 litrow;
7) dla zaktadow rzemieslniczych, ustugowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczen
biurowych i socjalnych - pojemnik 110 litrow na kazdych 10 pracownikow;
8) dla domow opieki, szpitali, internat6w, hoteli, pensjonatow oraz innych nieruchomosci 0
podobnej funkcji - 20 litr6w na jedno fozko;
9) dla ogrodk6w dziatkowych - 20 litrow na kazd q dziatk~ w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada kazdego roku i 5 litrow poza tym okresem.
7. W przypadkach okreslonych w ust. 6 pkt 3 i 4, jesli prowadzonajest dziafalnose spozywcza (w tym
sklepy spozywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 6 pkt 5 i 6, nalezy dodatkowo, na zewnqtrz
poza lokalem, ustawie dostatecznq liczb~ koszy na odpady, jednak co najmniej jeden 0
pojemnosci 30 litrow.
8. Tereny przeznaczone do uzytku publicznego Sq wyposazone w pojemniki do zbierania odpad6w
wedfug nast~pujqcych kryteriow:
1) na chodnikach, parkingach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach, ciqgach
spacerowych:
a) kosze uliczne 0 pojemnosci od 30 do 75 litr6w;
b) odlegtose pomi~dzy koszami na drogach publicznych i w parkach oraz ciqgach
spacerowych powinna bye dostosowana od nat~zenia ruchu pieszego, jednak nie
powinna przekraczae 150 m;
c) na przystankach komunikacji publicznej kosze nalezy lokalizowae pod wiatct, a w
przypadku jej braku w sqsiedztwie oznaczenia przystanku;
2) na terenach osiedlowych nalezy stosowae kosze 0 pojemnosci od 30 do 75 Iitr6w;
3) na targowiskach, cmentarzach, w centrach handlowych nalezy stosowae pojemniki/kontenery
o pojemnosci zgodnej z ust. 1.

1.

2.
3.

§8
Pojemniki, kontenery oraz worki do zbierania odpadow powinny bye ustawiane w granicach
nieruchomosci na rownej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem si~ wody i
btota, w miejscach umozliwiajqcych bezposredni dojazd pojazdow przeznaczonych do odbioru
odpadow. W przypadku budynkow wielolokalowych wfasciciele nieruchomosci, na ktorych Sq
zlokalizowane powinni dodatkowo:
1) zapewni6 dojscie 0 szerokosci min. 1,5 m umozliwiajqce swobodny dost~p uzytkownik6w
korzystajqcych z pojemnikow tam umieszczonych oraz ich transport w celu wsypania
odpadow do pojazd6w transportujqcych odpady;
2) zapewnie dost~p do tych miejsc osobom niepetnosprawnym.
W przypadku braku miejsca umozliwiajqcego bezposredni dojazd, 0 kt6rym mowa w ust. 1,
pojemniki oraz worki powinny bye umieszczone przed posesjq przy kraw~dzi jezdni, najwczesniej
na jeden dzieri przed terminem odbioru.
Jezeli pojemniki/kontenery nie Sq wyposazone w mechanizmy umozliwiajqce zamkni~cie, powinny
bye umieszczane w miejscach uniemozlwiajqcych przedostanie si~ do ich wn~trza w6d
opadowych.
§9

,

I

W4asciciele nieruchomosci zobowiqzani Sq do utrzymywania pojemnik6w/kontenerow w odpowiednim
stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pOjemnik6w/kontener6w 0 okreslonych oznaczeniach wy4qcznie odpad6w do
nich przeznaczonych;
2) zamykanie pojemnik6w oraz kontener6w wyposazonych w klapy w celu zabezpieczenia przed
dost~pem w6d opadowych oraz zwierzqt;
3) poddawanie pojemnikow oraz kontener6w co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu
preparatami usuwajqcymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;
4) stosowanie ilosci i pojemnosci pojemnikow oraz kontenerow proporcjonalnie do potrzeb w celu
niedopuszczenia do ich przeciq,Zenia.

§ 10
W celu zachowania zasad bezpieczenstwa i w4asciwej eksploatacji pojemnik6w oraz kontener6w do
gromadzenia odpad6w komunalnych zabrania si~:
1) gromadzenia w pojemnikach/kontenerach sniegu, lodu, gruzu, gorqcego popio4u oraz zuzlu,
szlam6w, substancji toksycznych, zrqcych, wybuchowych, przeterminowanych lek6w,
zuzytych olej6w, resztek farb, rozpuszczalnik6w, lakier6w, innych odpad6w niebezpiecznych
oraz odpadow z dziatalnosci gospodarczej;
2) spalania w pojemnikach, kontenerach oraz koszach na odpady jakichkolwiek odpad6w.

RozdziaflV
CZQstotliwosc i sposoby pozbywania siQ odpad6w komunalnych i nieczystosci ciekfych z
terenu nieruchomosci oraz z teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego

1.
2.

§ 11
pozbywania si~ komunalnych odpad6w zmieszanych z nieruchomosci winna bye
dostosowana do ilosci powstajqcych na niej odpad6w.
Cz~stotliwose pozbywania si~ poszczeg61nych rodzaj6w odpad6w komunalnych z terenu
nieruchomosci w zaleznosci od rodzaju nieruchomosci okresla ponizsza tabela:
Cz~stotliwose

Rodzaj odpadu

,.

.
Komunalne odpady
zmieszane
• Szklo, papier, metaIe,
opakowania
wie/omaterialowe,
tworzywa sztuczne
Odpady zie/one
ulegajCf,ce
biodegradacji
Meble i inne odpady
wlelkogabarytowe,
zuzyty sprz~t
e/ektryczny i
e/ektroniczny oraz
zuzyfe opony
przeterminowane leki
i chemlkalia oraz
zuzyte baterie i
akumulatory
Odpady budowlane ; .
rozbi6rkowe
3.

Nieruchomosci
mieszkalne w
zabudowie
jednorodzlnnej

Nieruchomosci
mieszkalne w
zabudowie
wlelorodzlnnej

ajmniej 1 raz na
tygodnie

co najmniej 2 razy w
tygodniu

co najmniej 1 raz w miesiqcu, z

..

NieruchomQsci
niezamieszkane przez
mieszkanc6w, na
ktorycb powstaJCl
odpady komunalne
co najmniej 1 raz w
tygodniu

uwzgl~dnieniem

potrzeb

za kazdym razem w przypadku potrzeby pozbycia si~ odpadu, z
uwzgl~dnieniem potrzeb j warunkow sanitarno-porzqdkowych

co najmniej 1 raz na trzy miesiqce od 1 kwietnia
do 31 pazdziernika

za kazdym razem, w
przypadku zaistnienia
potrzeby pozbycia si~
odpadu

za kazdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia

si~

odpadu

za kazdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia

si~

odpadu

opr6zniania pojemnik6w, 0 kt6rych mowa w § 7 ust. 8 musi bye dostosowana do
potrzeb, jednak nie powinna bye rzadsza jak 3 razy w tygodniu w przypadku pojemnik6w

Cz~stotliwose

wymienionych w § 7 ust. 8 pkt 1 oraz 1 raz w tygodniu w przypadku pojemnik6w wymienionych w
§ 7 ust. 8 pkt 3.

§ 12
1. Wtasciciele nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkar'lcy zobowiqzani Sq do pozbywania

2.

j

si~ z terenu nieruchomosci komunalnych odpad6w zmieszanych w spos6b obejmujqcy
gromadzenie odpad6w w pojemnikach/workach oraz kontenerach i przekazywanie przedsi~biorcy
wpisanemu do rejestru dziatalnosci regulowanej, z kt6rym gmina podpisata umow~ na odbi6r i
zagospodarowanie odpad6w.
Wtasciciele nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujq mieszkaricy pozbywajq si~ z terenu
nieruchomosci selektywnie zebranych odpad6w pochodzqcych z gospodarstw domowych w
spos6b obejmujqcy:
1) gromadzenie i przekazanie odpad6w szkta bezbarwnego oraz kolorowego, odpad6w z
papieru, metali, opakowari wielomateriatowych oraz z tworzyw sztucznych w
pojemniku/kontenerze, worku lub w kilku oddzielnych pojemnikach/kontenerach, workach ;
2) wystawienie odpad6w wielkogabarytowych, zuzytych opon, zuzytego sprz~tu elektrycznego,
elektronicznego i akumulator6w (wielkogabarytowych) przed posesj~ przy kraw~dzi jezdni lub
przy altankach smietnikowych, w terminach podanych w powszechnie udost~pnionym przez
Miasto Mak6w Mazowiecki harmonogramie, w spos6b nieutrudniajqcy przejscia lub przejazdu;
harmonogram dost~pny b~dzie na stronie internetowej www.makowmazowieckLpl oraz na
tablicy ogtoszeri Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim; poza terminami podanymi w
harmonogramie odpad6w wielkogabarytowych oraz zuzytych opon mozna pozbyc si~,
poprzez dostarczenie na wtasny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych zas zuzytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulator6w
(wielkogabarytowych) w spos6b podany w punkcie 3;
3) przekazanie zuzytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulator6w
(wielkogabarytowych), pochodzqcych z gospodarstw domowych, do:
a) punktu sprzedazy detalicznej, przy zakupie artykutu tego samego rodzaju, co zuzyty, w
ilosci nie wi~kszej niz zakupiony artykut;
b) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zuzytego sprz~tu elektrycznego
elektronicznego,
kt6rych
adresy
dost~pne
Sq
na
stronie
internetowej
www.makowmazowieckLpl oraz na tablicy ogtoszefl Urz~du Miejskiego w Makowie
Mazowieckim;
4) gromadzenie i przekazanie, na wtasny koszt, odpad6w z budowy i remont6w zbieranych w
osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpad6w przedsi~biorcy
wpisanemu do rejestru dziatalnosci reguJowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Mak6w Mazowiecki Jub dziatajqcemu na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju
odpad6w;
5} przekazanie odpad6w niebezpiecznych do punkt6w ich zbi6rki lub rozmieszczonych na terenie
miasta Mak6w Mazowiecki pojemnik6w, w tym:
a} przeterminowanych lek6w, do pojemnik6w ustawionych w aptekach oraz przychodniach
lekarskich,
kt6rych
adresy
Sq
dost~pne
na
stronie
internetowej
www.makowmazowieckLpl oraz na tablicy ogtoszefl Urz~du Miejskiego w Makowie
Mazowieckim;
b} zuzytych baterii, do pojemnik6w ustawionych w urz~dach, szkotach, przedszkolach,
biurach zarzqdc6w nieruchomosci mieszkaniowych;
c) pozostatych odpad6w niebezpiecznych, w szczeg6lnosci: farb, klej6w, rozpuszczalnik6w,
srodk6w ochrony roslin, aerozoli, srodk6w czyszczqcych, wywabiaczy plam, srodk6w do
konserwacji drewna oraz opakowafl po tych substancjach, zuzytych kartridzi i toner6w,
lamp fluorescencyjnych i innych odpad6w zawierajqcych rt~c, do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpad6w Komunalnych lub do specjalnego samochodu objezdzajqcego
poszczeg61ne osiedla miasta wedtug wyznaczonego harmonogramu, dost~pnego na
stronie internetowej www.makowmazowieckLpl oraz na tablicy ogtoszeri Urz~du
Miejskiego w Makowie Mazowieckim;
6) poddanie odpad6w zielonych kompostowaniu na terenie nieruchomosci, na kt6rej powstaty,
przy czym nie moze to powodowac uciqzliwosci dla uzytkownik6w sqsiednich nieruchomosci
lub gromadzenie tych odpad6w w workach lub innych pojemnikach i przekazanie
przedsi~biorcy wpisanemu do rejestru dziatalnosci regulowanej, z kt6rym gmina podpisata

1

umow~ na odbieranie i zagospodarowanie odpad6w albo
Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych.

przekazanie do

Punktu

§ 13
1.

2.

1.
2.

W.asciciele nieruchomosci, na kt6rych powstajq odpady komunalne, a nie zamieszkujq
mieszkancy zobowiqzani Sq do gromadzenia odpad6w w spos6b okreslony w § 12 oraz
przekazywania ich przedsi~biorcy wpisanemu do rejestru dzialalnosci regulowanej, prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki, z uwzgl~dnieniem postanowien ust. 2.
Przekazywanie odpad6w odbywa si~ na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomi~dzy
wlascicielem nieruchomosci a przedsi~biorcq wpisanym do rejestru dzia.alnosci regulowanej,
prowadzonego przez Burmistrza Miasta Mak6w Mazowiecki.
§14
Wlasciciele nieruchomosci nieskanalizowanych Sq zobowiqzani do oproznlania zbiornik6w
bezodp/ywowych z cz~stotliwosciq zapewniajqcq niedopuszczenie do ich przepelnienia, jednak
nie rzadziej jak raz na dwa miesiqce.
Obowiqzki w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodp/ywowych wykonywane Sq przez wlascicieli
nieruchomosci za posrednictwem przedsi~biorcy posiadajqcego zezwolenie Burmistrza Miasta
Mak6w Mazowiecki na prowadzenie dzia/alnosci w zakresie opr6zniania zbiornik6w
bezodp/ywowych i transportu nieczystosci ciektych.

§ 15
Usuwanie ~ota, sniegu, lodu oraz innych zanieczyszczen z teren6w przeznaczonych do uzytku
publicznego nast~puje poprzez uzycie sprz~tu mechanicznego lub r~cznie, przy czym powinno
odbywae si~ w spos6b gwarantujqcy bezpieczenstwo os6b korzystajqcych z tych teren6w.
RozdzialV
Inne wymagania wynikaj'lce z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

1.

2.

3.

4.

1.

§ 16
Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozosta/osci z sortowania i mechaniczno
biologicznego przetwarzania (MBP) przeznaczone do sk/adowania, muszq bye kierowane w
pierwszej kolejnosci do instalacji posiadajqcych status Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpad6w Komunalnych (RIPOK), p%zonych najblizej miejsca wytworzenia odpad6w. Dopiero
w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogq bye kierowane do
instalacji, przetwarzajqcej dany rodzaj odpad6w przewidzianej do zast~pczej obslugi regionu.
Zmieszane odpady komunalne mogq bye kierowane do sit mobilnych wylqcznie w przypadku
braku mozliwosci przetworzenia odpad6w w instalacjach MBP.
Kolejnose kierowania strumienia odpad6w moze ulec tymczasowej zmianie, tylko w sytuacji awarii
RIPOK lub innej sytuacji uniemozliwiajqcej przyj~cie odpad6w. W takim przypadku, odpady
powinny zostae przekazane do instalacji wskazanej jako zast~pcza na wypadek awarii, zgodnie z
uchwa/q Sejmiku Wojew6dztwa Mazowieckiego w sprawie wykonania wojew6dzkiego planu
gospodarki odpadami.
Wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny bye kierowane do instalacji
termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku do instalacji
do zast~pczej obs.ugi regionu, zapewniajqcej przetworzenie odpad6w. Przekazanie zmieszanych
odpad6w komunalnych do unieszkodliwienia na sk.adowisku jest mozliwe tylko i wy/qcznie w
przypadku braku mozliwosci zagospodarowania odpad6w w instalacjach regionalnych i
zast~pczych wyznaczonych dla regionu, zapewniajqcych odpowiednie przetworzenie odpad6w.
Odpady selektywnie zebrane, powinny trafiae zgodnie z zasadq bliskosci do instalacji
regionalnych, kt6re majq mozliwose ich wlasciwego zagospodarowania lub w przypadku braku
takiej mozliwosci, mogq one bye kierowane do innych instalacji przetwarzajqcych poszczeg61ne
frakcje odpad6w selektywnie zebranych.
§17
Przyjmuje si~ spos6b selektywnego zbierania odpad6w poprzez:
1) zbieranie selektywne u zr6d/a w zabudowie jednorodzinnej;
2) pojemniki na poszczeg61ne rodzaje odpad6w w zabudowie wielorodzinnej;

2.

3.

3} punkty selektywnego zbierania odpad6w oraz miejsca zbi6rki zuzytego sprz~tu elektrycznego
i elektronicznego.
W ramach organizacji zbierania odpad6w komunalnych obligatoryjnym zadaniem wlasnym Miasta
Mak6w Mazowiecki jest tworzenie punkt6w selektywnego zbierania odpad6w w spos6b
zapewniajqcy latwy dost~p dla wszystkich mieszkanc6w.
Zorganizowany przez Miasto Mak6w Mazowiecki system selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych oraz system odbioru wszystkich rodzaj6w odpad6w komunalnych powinien
zapewnie:
1} ograniczenie skladowania odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji:
a} do nie wi~cej niz 50 % wagowo catkowitej masy odpad6w komunalnych ulegajqcych
biodegradacji przekazywanych do sktadowania (do 16lipca 2013 roku);
b} do nie wi~cej niz 35 % wagowo catkowitej masy odpad6w komunalnych ulegajqcych
biodegradacji do sktadowania (do 16lipca 2020 roku),
w stosunku do masy tych odpad6w wytworzonych w 1995 roku.
2} osict9ni~cie do dnia 31 grudnia 2020 roku:
a) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nast~pujqcych frakcji odpad6w
komunalnych: papier, szkto, metal, tworzywa sztuczne w wysokosci co najmniej 50 %
wagowo;
b) osict9ni~cia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi
metodami innych niz niebezpieczne odpad6w budowlanych i poremontowych w
wysokosci co najmniej 70 % wagowo.

RozdziatVI
Obowict.zki os6b utrzymujct.cych zwierz,ta domowe, majct.ce na celu ochron~ przed zagrozeniem
lub ucict.zliwoscict. dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do
wsp61nego uzytku

§ 18
1.

2.

3.

4.

Nieruchomosc, na kt6rej przebywajq swobodnie zwierz~ta domowe winna bye ogrodzona i
zabezpieczona w spos6b uniemozliwiajqcy samodzielne wydostanie si~ zwierzqt poza jej obszar,
zas osoby utrzymujqce gady, ptazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub uiytkowych
zobowiqzani Sq zabezpieczyc je przed wydostaniem si~ z lokalu.
Osoby utrzymujqce zwierz~ta domowe majq obowiqzek sprawowac nad nimi nadz6r w miejscach
publicznych w taki spos6b, aby nie powodowaty one zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i innych
zwierzqt.
Osoby utrzymujqce zwierz~ta domowe majq obowiqzek wyprowadzac, je na smyczy a psy,
naleiqce do ras uznanych za agresywne lub mieszance tych ras, dodatkowo muszq bye
prowadzone w kagancu.
Zwolnienie psa ze smyczy jest moiliwe pod warunkiem, ie pies ma zatoiony kaganiec a
wtasciciel ma moiliwosc sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

§ 19
1.
2.

1.

2.

1

Osoby utrzymujqce zwierz~ta domowe zobowiqzane Sq do natychmiastowego uprzqtni~cia
zanieczyszczen pozostawionych przez zwierz~ta w miejscach publicznych.
Obowiqzek okreslony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych ps6w przewodnik6w i ps6w
asystujqcych osobom niepetnosprawnym.

§ 20
Na terenie miasta Mak6w Mazowiecki zabrania si~;
1) wprowadzania zwierzqt do obiekt6w uzytecznosci publicznej, 0 ile wynika to z oznakowania
obiektu - postanowienie to nie dotyczy os6b niewidomych, korzystajqcych z pomocy ps6w
przewodnik6w oraz obiekt6w przeznaczonych dla zwierzqt;
2) wprowadzania zwierzqt domowych do park6w miejskich oraz na tereny plac6w gier i zabaw,
w tym piaskownic dla dzieci;
3) kqpieli ps6w i innych zwierzqt domowych w zdrojach, zalewie miejskim i fontannach miejskich
znajdujqcych si~ na terenach przeznaczonych do wsp61nego uzytku.
Na terenie miasta Mak6w Mazowiecki wprowadza si~ obowiqzek niedopuszczania do zakt6cania
ciszy i spokoju przez zwierz~ta domowe.

Rozdziat VII
Wymagania odnosnie utrzymywania zwierz<tt gospodarskich na terenach wyt<tczonych
z produkcji rolniczej

§ 21
1. Zakaz utrzymywania zwierzqt gospodarskich dotyczy zwartych teren6w. zajEiltych przez
budownictwo wielorodzinne. instytucje uzytecznosci publicznej, centra handlowe, hotele, strefy
przemysfowe, ogrody dziafkowe.
2. Na pozostafych terenach wytqczonych z produkcji rolnej, dopuszcza siEil utrzymywanie zwierzqt
gospodarskich pod nastEilPujqcymi warunkami:
1) posiadania budynk6w gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierzqt spefniajqcych
wymogi Prawa budowlanego;
2) wszelka uciqzliwosc hodowli dla srodowiska, w tym emisje bEildqce jej skutkiem, zostanq
ograniczone do obszaru nieruchomosci, na kt6rej jest prowadzona.
3. Prowadzqcy ch6w zwierzqt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiqzani Sq
przestrzegac zapisy niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) sktadowac obornik w odlegtosci, co najmniej 20 metr6w od linii rozgraniczajqcej
nieruchomosci, na terenie ptaskim, tak by odcieki nie mogfy przedostawac siEil na teren
sqsiedniej nieruchomosci;
2) pszczofy nalezy trzymac w ulach, ustawionych w odlegtosci, co najmniej 10 metr6w od
granicy nieruchomosci w taki spos6b, aby wylatujqce i przylatujqce pszczofy nie stanowity
uciqzliwosci dla wtascicieli sqsiednich nieruchomosci;
3) przeprowadzac deratyzacjEil pomieszczeri, w kt6rych prowadzona jest hodowla zwierzqt, dwa
razy w roku (wiosnq i jesieniq).
§22
Wfasciciele zwierzqt gospodarskich majq obowiqzek usuwania odchod6w zwierzEilcych, pozostafosci
karmy lub sci6tki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdziat VIII
Obszary podlegaj<tce obowi<tzkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 23
Obowiqzkowej deratyzacji podlegajq obszary zabudowane budynkami: uzytecznosci publicznej,
mieszkalnymi jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi, produkcyjnymi, handlowymi
ustugowymi.
§24
DeratyzacjEil przeprowadza siEil dwa razy w roku, w kwietniu oraz listopadzie, 0 ile na obszarach
wskazanych w § 23 stwierdzono wystEilPowanie gryzoni. W zasadniczych przypadkach deratyzacjEil
przeprowadza siEil w miarEil potrzeby, r6wniez na terenach og6lnodostEilpnych.

§ 25
Traci moc uchwafa Nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie przyjEilcia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w
Mazowiecki (Dziennik UrzEildowy Wojew6dztwa Mazowieckiego z 11 stycznia 2013 r. poz. 436).
§ 26
Wykonanie uchwafy powierza siEil Burmistrzowi Miasta.
§ 27
Uchwafa wchodzi w zycie po upfywie 14 dni od dnia jej ogfoszenia w Dzienniku UrzEildowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego.
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UZASAONIENIE
do uchwaty w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie
miasta Mak6w Mazowiecki

00 zakresu dziatania i zadari gminy nalezy m.in. utrzymanie czystosci i porzqdku (art. 7 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Oz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591). Uszczeg6towienie tychze
czynnosci znajduje swoje miejsce w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i
porzqdku w gminach (Oz. U. z 2012 r., poz. 391 z p6zn. zm.). Ustawa ta precyzuje m.in. zadania gmin
a takZe obowiqzki wtascicieli nieruchomosci, dotyczqce utrzymania czystosci i porzqdku na terenie
gminy. Realizacji zadari gminy oraz obowiqzk6w wtascicieli nieruchomosci w tym zakresie stuzy akt
prawa miejscowego - regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy. Ookument ten
okresla szczeg6towe zasady utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy dotyczqce:
- wymagari w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci obejmujqcych:
prowadzenie we wSkazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpad6w komunalnych, w
tym powstajqcych w gospodarstwach domowych przeterminowanych lek6w i chemikali6w, zuzytego
sprz~tu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpad6w wielkogabarytowych, odpad6w
budowlanych i rozbi6rkowych oraz zuzytych opon, a takze odpad6w zielonych, uprzqtanie btota,
sniegu, lodu i innych zanieczyszczeri z cz~sci nieruchomosci stuzqcych do uzytku publicznego, mycie
i naprawy pojazd6w samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
- rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w komunalnych
na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunk6w rozmieszczenia tych pojemnik6w i
ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym i technicznym, przy uwzgl~dnieniu
sredniej ilosci odpad6w komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bqdz w innych
zr6dtach, Ilczby korzystajqcych z tych pojemnik6w;
- cz~stotliwosci i sposobu pozbywania si~ odpad6w komunalnych i nieczystosci ciektych z terenu
nieruchomosci oraz teren6w przeznaczonych do uzytku publicznego;
- innych obowiqzk6w wynikajqcych z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza;
- obowiqzk6w os6b utrzymujqcych zwierz~ta domowe, majqcych na celu ochron~ przed zagrozeniem
lub uciqzliwosciq dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do wsp61nego
uzytku;
- wymagari utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wyfqczonych z produkcji rolniczej, w
tym takZe zakazu ich utrzymyw~nia na okreslonych obszarach lub w poszczeg61nych
nieruchomosciach;
- wyznaczania obszar6w podlegajqcych obowiqzkowej deratyzacji i termin6w jej przeprowadzania.
Zatqczony Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki, w
brzmieniu zawartym, w projekcie uchwaty zawiera wszystkie elementy wskazane powyzej. Czyni
zadosc potrzebom spotecznosci lokalnej oraz wtadzom jst a takZe wypetnia wszystkie rygory ptynqce z
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz 0
zmianie niekt6rych innych ustaw (Oz. U. nr 152, poz. 897).
Regulamin utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, jego
opracowanie oraz przyj~cie jest obligatoryjne. Projekt Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na
terenie miasta Mak6w Mazowiecki zostat zaopiniowany przez Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Makowie Mazowieckim.
Wobec powyzszego podj~cie uchwaty przez Rad~ Miejskq w Makowie Mazowieckim jest konieczne i
w petni uzasadnione.

10

I

6.................

Zalllcznik Nr .....

do Protokolu Nr ,~XJLIl1...••
z dnia

.j.j..vj(la.t:Ca..)LJI.1 Y ,

UCHWAt.A Nr. fiXII.W1J/J>!li).1.;,. ..........
RADY MIEJSKIIiJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia ..I.~.m~t.{).....i.£J.J.~.:r.

...

w sprawie okreslenia szczeg6fowego sposobu i zakresu swiadczenia usfug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wfascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpad6w w zamian za uiszczon'l opfatt za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Oz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2012 r., poz. 391 z p6in.
zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co nast~puje:

§1
W zamian za uiszczonq op~at~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane Sq powsta~e na
nieruchomosciach, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy:
1) komunalne odpady zmieszane - w kazdej ilosci;
2) odpady szk~a, odpady z papieru, metali i opakowari wielomateria~owych oraz odpady z
tworzyw sztucznych, zebrane w spos6b selektywny okreslony w Regulaminie utrzymania
czystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki - w kazdej ilosci;
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny oraz zuzyte
opony, zebrane w spos6b selektywny okreslony w Regulaminie utrzymania czystosci i
porzqdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki - w kazdej ilosci;
4) odpady zielone ulegajqce biodegradacji Gezeli nie b~dq poddawane kompostowaniu na
terenie nieruchomosci, na kt6rej powsta~y), zebrane w spos6b selektywny okreslony w
Regulaminie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki - w
kazdej ilosei.
§2
Odpady powsta~e na terenie nieruehomosci posegregowane niezgodnie z zasadami okreslonymi w
Regulaminie utrzymania ezystosci i porzqdku na terenie miasta Mak6w Mazowiecki, b~dq traktowane
jako komunalne odpady zmieszane.

1.
2.

§3
Komunalne odpady zmieszane odbierane Sq od w~aseieieli nieruehomosci zabudowanyeh
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jeden raz na dwa tygodnie.
Komunalne odpady zmieszane odbierane Sq od w~aseieieli nieruchomosei zabudowanyeh
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi co najmniej dwa razy w tygodniu.

§4
Odpady szk~a, papieru, meta Ii, opakowan wielomateria~owyeh oraz tworzyw sztueznyeh powsta~e na
nieruchomosciaeh, na kt6rych zamieszkujq mieszkancy odbierane Sq co najmniej jeden raz w
miesiqcu.

1.
2.
3.

1

§5
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny oraz zuzyte
opony odbierane Sq od w~ascieieli nieruchomosei dwa razy w roku, w okresie od 1 kwietnia do 31
paidziernika, w odst~pie co najmniej 3 miesi~ey.
Odbiorowi podlegajq te odpady komunalne wymienione w ust. 1, kt6re zostaty wystawione przed
posesj~ przy kraw~dzi jezdni lub przy altanach smietnikowyeh.
Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innyeh miejscach niz okreslone w ust. 2, w
szezeg61nosei w miejscach, do kt6rych nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierajqcym te
odpady, nie podlegajq odbiorowi, z tym ze w~aseiciele nieruchomosci mogq dostarezyc je do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnyeh, 0 kt6rym mowa w § 8 ust. 1.

§6
Odpady zielone ulegajqce biodegradacji Uezeli nie b~dq poddawane kompostowaniu na terenie
nieruchomosci, na kt6rej powstaty) odbierane Sq od wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych, w
okresie od 1 maja do 31 paidziernika, co najmniej jeden raz w miesiqcu.

§7
1.

2.

1.
2.

3.

4.
5.

Odbieranie odpad6w, 0 kt6rych mowa w § 3 - 6 odbywa si~ zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsi~biorc~, z kt6rym Miasto Mak6w Mazowiecki zawarto umow~ na odbi6r i
zagospodarowanie odpad6w, udost~pnionym wtascicielom nieruchomosci, z kt6rych odbi6r ma
bye dokonywany oraz dost~pnym na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl.
Poza harmonogramem, 0 kt6rym mowa w ust. 1, wtasciciele nieruchomosci zamieszkatych,
odpady wymienione w § 4 - 6, mogq dostarczae do Punktu Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych na zasadach okreslonych w § 8.

§8
Na terenie miasta Mak6w Mazowiecki ustanawia si~ Punkt Selektywnego Zbierania Odpad6w
Komunalnych przy ulicy Moniuszki 121, zwany dalej PSZOK.
W PSZOK przyjmowane b~dq od wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych. odpady gromadzone
w spos6b selektywny obejmujqce w szczeg6lnosci:
1) farby. kleje, rozpuszczalniki, srodki ochrony roslin, aerozole, srodki czyszczqce, wywabiacze
plam, srodki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, zuzyte kartridze i
tonery. lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajqce rt~e, w tym swietl6wki, termometry,
przetqczniki, przepracowany olej;
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zuzyte opony;
3) zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory wielkogabarytowe;
4) zuzyte baterie;
5) odpady szkta, odpady z papieru, metali i opakowan wielomateriatowych oraz odpady z
tworzyw sztucznych;
6} odpady zielone ulegajqce biodegradacji.
Odpady okreslone w ust. 2 przyjmowane Sq przez PSZOK w godzinach otwarcia, 0 kt6rych
informacja umieszczona jest na stronie internetowej www.makowmazowiecki.pl oraz na
tablicy ogtoszen Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
PSZOK przyjmuje wytqcznie te odpady opisane w ust. 2, kt6re zostaty dostarczone do PSZOK
przez ich wytw6rc6w.
Operator PSZOK moze odm6wie przyj~cia odpad6w, jezeli ich rodzaj i ilose wskazujq na to, ze nie
powstaty one na nieruchomosci, na kt6rej mieszkajq mieszkancy.

§9
Wtasciciele nieruchomosci zamieszkatych mogq:
1) odpady, 0 kt6rych mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, poza dostarczaniem ich do PSZOK, przekazywae
do specjalnego samochodu objezdzajqcego poszczeg61ne osiedla Makowa Mazowieckiego
wedtug
wyznaczonego
harmonogramu
dost~pnego
na
stronie
internetowej
www.makowmazowiecki.pl oraz na tablicy ogtoszen Urz~du Miejskiego w Makowie
Mazowieckim;
2) zuzyte baterie, poza dostarczaniem ich do PSZOK, wrzucae do pojemnik6w ustawionych w
urz~dach, szk~ach, przedszkolach, biurach zarzqdc6w nieruchomosci mieszkaniowych,
kt6rych adresy Sq dost~pne na stronie internetowej www.makowmazowieckLpl oraz na tablicy
ogtoszeli Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim;
3) przeterminowane leki, wrzucae do pojemnik6w ustawionych w aptekach oraz przychodniach
lekarskich, kt6rych adresy Sq dost~pne na stronie internetowej www.makowmazowieckLpl
oraz na tablicy ogtoszen Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

§ 10
Traci moc uchwata Nr XXVII178/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie okreslenia szczeg6towego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w w zamian za
uiszczonq optat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Oziennik Urz~dowy Wojew6dztwa
Mazowieckiego z 11 stycznia 2013 r. poz. 440).

Ii

I

Wykonanie uchwaty powierza

si~

§ 11
Burmistrzowi Miasta.

§12
Uchwala wchodzi w tycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Wojew6dztwa Mazowieckiego z mocq obowictzujctcct od 1 lipca 2013 roku.

Urz~dowym

iejskiej
mgr into

UZASAONIENIE
do uchwaly w sprawie okreslenia szczeg6fowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w w
zamian za uiszczonC\ oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. 0 zmianie ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzC\dku w gminach oraz
niekt6rych innych ustaw (Oz. U. nr 152, poz. 897) zaprowadzila nowy porzC\dek w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Na szczeg6lnC\ uwag~ zasluguje Rozdzial 3a
(Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gmin~) znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzC\dku w gminach (Oz. U. z 2012 r., poz. 391 z p6zn. zm.). W mysl
nowych przepis6w gmina m.in. odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkujC\ mieszkancy. W tym celu rada
gminy okresla w drodze uchwaly stanowiC\cej akt prawa miejscowego szczeg610wy spos6b i zakres
swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i
zagospodarowania tych odpad6w w zamian za uiszczonC\ oplat~ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Przedkladana Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim uchwala przedstawia szczeg6fowy spos6b i
zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i
zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczonC\ przez wlasciciela nieruchomosci oplat~ za
gospodarowanie odpadami komunatnymi, co jest zgodne z art. 6r ustawy 0 utrzymaniu czystosci i
porzC\dku w gminach. W uchwale okreslono:
- rodzaje i ilosci odbieranych odpad6w komunalnych z podzialem na frakcje takie jak: zmieszane
odpady komunalne, tworzywa sztuczne, papier, pozostale opakowania, szklo, odpady zielone, meble i
pozostale odpady wielkogabarytowe, zuzyty sprz~t elektryczny i elektroniczny, zuzyte baterie i
akumulatory, zuzyte opony, przeterminowane lekarstwa, pozostale chemikalia,
- terminy odbierania ww. odpad6w tak z budynk6w jednorodzinnych jak i wielorodzinnych,
- spos6b swiadczenia uslug przez punkt selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych.
Uchwala stanowi akt prawa miejscowego i obowiC\zywac
Podj~cie

b~dzie

od 1 lipca br.

uchwaly jest w petni uzasadnione.

BURMI

1

RZ MlAS'tA.

Zalllcznik Nr .......~ ...............
do Protokolu Nr x..xv./Ll.....•

.LaIJ v

z dnia,22..Wald2Q..

UCHWAtA NR XXy.J!I/1.9 4/1..013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia .;'2. rnilY.kQ..l.dI.1 .....

w sprawie przYJ~cla "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzctt na terenie miasta Mak6w Mazowiecki w 2013
roku"

Na podstawie art. 1Bust. 2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z p6in. zm.) oraz art. 11a ust 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. 0 ochronie zwierzqt (Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z p6in. zm.), Rada
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co nast~puje:

§1
przyjmuje si~ "Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzctt na terenie miasta Mak6w Mazowiecki w 2013 roku" stanowiqcy
zatqcznik do uchwaty.

Wykonanie uchwaty powierza

si~

§2
Burmistrzowi Miasta.

§3
Uchwata wchodzi w tycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Wojewodztwa Mazowieckiego.

Urz~dowym

Miejskiej
mgr into

Zaf~cznik do uchwaty Nr xxvJI.I.ld!3.fti,lrD13
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 2j..WJ.2v.CQ... W,13 v
Program opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci
zwierz~t na terenie miasta Mak6w Mazowiecki w 2013 roku

Wprowadzenie :
"Zwierz~,

jako istota zyj~ca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzecz~. Czfowiek jest
mu winien poszanowanie, ochron~ i opiek~" ( art.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0
ochronie zwierz~t). Program rna zastosowanie do wszystkich zwierz~t domowych, w
szczeg61nosci ps6w i kot6w, w tym wolno zyj~cych oraz zwierz~t gospodarskich. Wi~kszosc
dziafan okreslonych w Programie dotyczy ps6w i kot6w, poniewaz skala bezdomnosci tych
zwierz~t jest najwi~ksza w catym kraju, jak r6wniez w Makowie Mazowieckim. Bezdomnosc
zwierz~t jest zjawiskiem spofecznym, kt6rego gt6wnymi przyczynami s~:
• niekontrolowane rozmnazanie,
• porzucanie zwierz~t przez wfascicieli,
• ucieczki zwierz~t,
• tatwosc pozyskiwania zwierz~t,
• panuj~ce mody na dane rasy zwierz~t,
• brak edukacji i wiedzy spofeczenstwa w zakresie metod zapobiegania bezdomnosci
ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem sterylizacji i kastracji.
Sterylizacja i kastracja czyli pozbawienie mozliwosci rozmnazania zwierz~t bezdomnych oraz
domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda
unikania niekontrolowanej rozrodczosci zwierz~t. Program zaktada zach~canie wtascicieli
zwierz~t do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie dziatan edukacyjno 
informacyjnych oraz akcji dofinansowania tych zabieg6w.
W celu kontroli populacji kot6w wolno zyj~cych, w tym ich zdrowotnosci Miasto Mak6w
Mazowiecki finansuje zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz leczenie tych zwierz~t. Ponadto,
wspiera osoby spotecznie opiekuj~ce si~ tymi zwierz~tami (karmicieli) poprzez zapewnienie
karmy, w celu dokarmiania kot6w. Realizacja wszystkich zadan, okreslonych w rozdziale 3
Programu, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierz~t trafiaj~cych pod opiek~
schroniska dla bezdomnych zwierz~t.

Rozdziaf 1
Postanowienia og61ne

§1
lIekroc w uchwale jest mowa 0:
1)
urz~dzie - nalezy, przez to rozumiec Urz~d Miejski w Makowie Mazowieckim;
2)
schronisku - nalezy, przez to rozumiec schronisko dla bezdomnych zwierz~t,
z kt6rym wspOtpracuje Miasto Mak6w Mazowiecki;
3)
kotach wolno zyj~cych - nalezy przez to rozumiec koty zyj~ce na wolnosci
(zyj~ce w otoczeniu czlowieka w stanie dzikim);
4)
programie - nalezy, przez to rozumiec Program opieki nad zwierz~tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta
Mak6w Mazowiecki w 2013 roku;
5)
miescie - nalezy, przez to rozumiec Miasto Mak6w Mazowiecki.

I
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Rozdziat 2
Cele i zadania programu
§2

1. Celem programu jest zapobieganie bezdomnosci zwierzctt na terenie miasta Mak6w
Mazowiecki oraz zapewnienie opieki nad zwierz~tami bezdomnymi.
2. Zadania priorytetowe programu to:
1)
ograniczenie populacji bezdomnych zwierzctt poprzez sterylizacj~ i kastracj~
zwierzctt domowych, w szczeg61nosci ps6w i kot6w;
2)
zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom z terenu miasta Mak6w
Mazowiecki;
3)
sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjctcymi, w tym ich dokarmianie;
4)
poszukiwanie nowych wtascicieli dla bezdomnych zwierzctt;
5)
odtawianie bezdomnych zwierzctt;
6)
zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen
drogowych z udziatem zwierzctt;
7)
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzctt
gospodarskich.

•

Rozdziat 3
Ograniczenie populacji bezdomnych

zwierz~t

§3
1. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierzctt poprzez sterylizacj~ lub kastracj~
zwierzctt domowych, w szczeg61nosci ps6w i kot6w, realizujct:
1) schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabieg6w sterylizacji lub
kastracji zwierzctt przyj~tych do schroniska, z wyjcttkiem zwierzctt, u kt6rych istniejct
przeciwwskazania do wykonywania tych zabieg6w z uwagi na stan zdrowia i wiek;
2) urzctd poprzez sterylizacj~ lub kastracj~ kot6w wolno zyjctcych w zakresie
ograniczenia ich rozrodczosci w zaktadach leczniczych dla zwierzctt, z kt6rymi
Miasto podpisato umow~, dostarczonych przez opiekun6w (karmicie/i) zwierzqt i
wypuszczenia na wolnosc w miejscu ich ztapania.
2. Urzqd umozliwia bez~atne usypianie "slepych miot6w" wolno zyjctcych kocic na koszt
Miasta.
3. Zlecenie na wykonanie kastracji lub uspienie "slepego miotu" wydaje Burmistrz Miasta
Mak6w Mazowiecki.
4. Pracownik Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim w celu wykonania kastracji
lub uspienia "slepego miotu" dostarczy zwierz~ta do wtasciwego zaktadu leczniczego.

Rozdziat4
Opieka nad zwierz,tami
§4
1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom z terenu Makowa Mazowieckiego

realizowane jest poprzez wytapywanie zwierzqt bezdomnych przebywajqcych w
graniach administracyjnych Miasta Mak6w Mazowiecki przez schronisko oraz
zapewnienie im miejsca w tym schronisku. Wytapywanie ma charakter staty.
2. Wytapywanie zwierzqt powinno odbywac si~ przy udziale lekarza weterynarii, aby w
razie potrzeby zapewnic opiek~ lekarsko - weterynaryjnq.
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3. Nadzor nad wytapywaniem zwierzqt sprawuje Wydziat Inwestycji, Infrastruktury i
Spraw Komunalnych Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim.
4. Obserwacja zwierz~cia podejrzanego 0 wscieklizn~ prowadzona jest w oparciu 0
decyzj~ i pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim
z siedzibq w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7. Po terminie obserwacji
zdrowe zwierz~ przekazywane jest wtascicielowi lub do schroniska.
5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno zyjqcymi, w tym ich dokarmianie b~dzie
realizowane poprzez zakup i wydawanie karmy spoJecznym opiekunom
(karmicielom), ktorzy zarejestrowani Sq w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury i Spraw
Komunalnych Urz~du Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz organizacjom
spotecznym, ktorych statutowym celem dziatania jest przeciwdziatanie bezdomnosci
zwierzqt.
6. Poszukiwanie nowych wJascicieli dla bezdomnych zwierzqt realizujq:
1) schronisko poprzez prowadzenie dziatari zmierzajqcych do poszukiwania nowych
wtascicieli i oddania do adopcji bezdomnych zwierzqt osobom zainteresowanym;
2) WydziaJ Inwestycji, Infrastruktury i Spraw Komunalnych Urz~du Miejskiego w
Makowie Mazowieckim w zakresie ogtoszeri 0 adopcji zwierzqt na stronie
internetowej miasta;
3) organizacje spoteczne, ktorych statutowym celem dziatania jest przeciwdziatanie
bezdomnosci zwierzqt poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych.
7. Zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeri drogowych z
udziaJem zwierzqt bezdomnych realizujq zaktady lecznicze, w ramach umow
zawartych z miastem. Kosztami leczenia obciqzane jest miasto. Zwierz~ zdrowe
odbierane jest przez schronisko.

•

§5
W przypadku ewentualnych zdarzeri dotyczqcych zwierzqt gospodarskich wskazuje si~
gospodarstwo rolne Pana Jerzego Antoniego Tuszyriskiego zamieszkatego w Makowie
Mazowieckim.
Rozdziat 5
Finansowanie programu

§6

•

W 2013 roku przeznacza si~ srodki finansowe w kwocie 15.000 zt na realizacj~ zadari
wynikajqcych z Programu, tj.:
1) wytapywanie bezdomnych zwierzqt;
2) kastracj~ i sterylizacj~;
3) dokarmianie kotow wolno zyjqcych;
4) zapewnienie catodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeri drogowych z
udziatem zwierzqt;
5) usypianie "slepych miotow";
6) zapewnienie antykoncepcji dla bezdomnych kocic.
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UZASADNIENIE
do uchwaty w sprawie przyj~cia "Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie miasta Mak6w Mazowiecki w 2013 roku"
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierz~tom oraz ich wytapywanie nalezy do zadan
wtasnych gmin (art. 11 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 ochronie zwierzqt zwanej
dalej ustawq).
Zgodnie z art. 11a ustawy, rada gminy wypetniajqc obowiqzek, 0 kt6rym mowa w zdaniu
poprzednim, okresla, w drodze uchwaty, corocznie, program opieki nad zwierz~tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt (zwany dalej programem).
Program obligatoryjnie obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierz~tom miejsca w schronisku dla zwierzqt;
2) opiek~ nad wolno zyjqcymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odtawianie bezdomnych zwierzqt;
4) obligatoryjnq sterylizacj~ albo kastracj~ zwierzqt w schroniskach dla zwierzqt;
5) poszukiwanie wtascicieli dla bezdomnych zwierzqt;
6) usypianie slepych miot6w;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierzqt gospodarskich;
8) zapewnienie catod0 bowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzen drogowych z
udziatem zwierzqt.
Natomiast fakultatywnie program moze obejmowac plan znakowania zwierzqt w gminie.
Ponadto program zawiera wskazanie wysokosci srodk6w finansowych przeznaczonych na
jego realizacj~ oraz spos6b wydatkowania tych srodk6w. Koszty realizacji programu ponosi
gmina.
Projekt programu dla Miasta Mak6w Mazowiecki na 2013 rok w swej tresci zawiera
postanowienia obligatoryjne, 0 kt6rych wyzej mowa oraz wskazanie srodk6w finansowych
(zaplanowano 15.000 zl na realizacjfi programu przy 12.731,86 zl rea/izacji w 2012 r., z
czego odlawianie kosztowalo 10.409,81 z/, kastracja/stery/izacja 1.534,41 z/, dokarmianie
407,63 z/, usypianie slepych miot6w 380,01 zl). Zrezygnowano w nim z planu znakowania
zwierzqt majqc na wzgl~dzie koszty z tym zwiqzane oraz mozliwosci budzetowe.
Zgodnie z wymogami ustawy projekt programu przygotowany przez Burmistrza Miasta zostat
przekazany do zaopiniowania:
1) wtasciwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii - Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w
Makowie Mazowieckim;
2) organizacjom spotecznym, kt6rych statutowym celem dziatania jest ochrona zwierzqt,
dzialajqcym na obszarze gminy - Stowarzyszeniu Na Rzecz Bezpanskich Zwierzqt
"NICZYJE" w Ostrowi Mazowieckiej;
3) dzierzawcom lub zarzqdcom obwod6w towieckich, dzialajqcyms na obszarze miasta Kolu towieckiemu "ORZYC".
Podmioty, 0 kt6rych wyzej mowa w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu,
powinny wydac opinie 0 projekcie. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje si~ za akceptacj~
przeslanego programu.
Kolo towieckie "ORZYC" oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpanskich Zwierzqt "NICZYJE"
nie wydaty opinii w przypisanym terminie, zas Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie
Mazowieckim pozytywnie zaopiniowal przedkladany program.
W swietle powyzszych fakt6w

podj~cie

uchwaty jest w petni uzasadnione.
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FROM : Kancelaria Radcow

Prawn~ch

PHONE NO.

: 23 6925444

MAR. 18 2013 09:29AM P1

fI..................

Zalflcznik Nr .....

do Protokoru Nr X'i:.I!.W.....

UCHWAU Nmlf~.f52013

z dnia

RADY MIEJSKIEJ Wmoim MAZOWIEC1ID4
ZDNIA 21MARCA 2018 r.
w sprawie dolmnania zmian wWlelolstniej Prognozi.e li'inaDsowej
Miasta Mamw Mazowiecki na lata 2013-2084

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 uBt. 6 i art. 248 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1240 z poin. zm,) Bada
Miejaka wMakovrie Mazowiecldm uchwala, 00 nast;wuje:

§1.

W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie M8Z0wieck:im z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Makow
Mazowieeki nil lata 2013'2034:
1) tytul uchwal:y otrzymuje bn,mienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Mak6w Mawwieclri na lata 2013-2019",
2) _ _ Nt 1 zastwuje si~ ~~!\czni1tiem Nr 1do niniejszej uchwaly,
3) ~cznik Nr 2 zaB~puje si~ zab~.cznikiem Nr 2do niniejszej uchwaly

§2.
Wykonaoie uchwaly powierza 8i~ Burmistrzowi Miasta.
§3.

Uchwala wchodzi wiycie z dniem podj~cia .
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Zahlcznik Nr 2 do Uchwa!y Nr ."" .... J2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 marca 2013

Wykaz przedsi~wzi~c do WPF
Jednostka
Nazwai eel

Umit 2013 I Umit 2014 I limit 2015 I Limit 2016 I Limit 2017 I limit 2018 I Umlt 2019

~~_

I

UZASADNIENIE
DO UCHWAt.Y NR ........... .12013
RADY MIEJSKIEJ WMAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 21 MARCA 2013 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2013-2034

W zwia,zku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. 0 zmianie niektorych ustaw
w zwia,zku z realizacja,. ustawy budzetowej (Dz. U. z 2012 poz. 1456) oraz rozporza,.dzenia
Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorza,.du terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) jednostki samorza,.du
terytorialnego dostosowuja,. uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
w terminie do 31 marca 2013 r. do wymogow wynikaja,.cych z art. 226 i art. 227 ust. 1
ustawy zmienianej. Maja,.c na uwadze powyzsze dokonano zmiany wieloletniej prognozy
finansowej wraz z wykazem przedsi~wzi~c do WPF zgodnie ze wzorami okreslonymi w
rozporza,.dzeni u.
Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Makow Mazowiecki na lata 2013
2019 wprowadza si~ nast~puja,.ce zmiany dotycza,.ce 2013 roku:
- zwi~kszenie dochodow bieza,.cych 0

kwot~

103.919 zl;

- zwi~kszenie wydatkow bieza,.cych 0

kwot~

134.535 zl;

- zwi~kszenie rozchodow z tytulu splaty kredytu

0 kwot~

540.000 zl;

- zaangazowania wolnych srodkow w kwocie 570.616 zl.

mgr

altllSZ ,]a

kowski

. . Zalq.cznik Nr ~ ...... ;i...............
do Prl)tokolu Nr
z dnia

.

..
..
. UCHWALA N~llt4j6'2013.
.
.
RADY MIEJSKIEJ W MAKO\VIE MAZOWIECIUM
ZDNIA 2l,.MARCA 20l3r.·
....... .
.

:lX-.JlLIL...

ZL,/;davt:a.WtlJ y .
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.

w sprawiedokonania zmian w uchwaie budietowej Miasta Mak6w Mazowiecki

.

.

na 2013 rok·

..

Napodstawieart. 18 nst. 2 pkt 4 ustawyz,dnia Bmarca 19901'.0 saniorz:"dzlC
gminnym (Di. U. z 2001 r. Ni 142,poz,1591 i pain. zm.) oraz.arL 211, art. 212, art. 2M,
art. :215, art. 217; art. 222, art. 235, art. 23(i, art.237, art.242,art. 258usta.wv z dnia
27 sierpnia 2009t.ofinansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.124(b:p6in..zl;.) Rada
Miej~ka w Makowie Mazowieckimuchwala, cQnast~puje:··
.
... . .
.

§l.

..

'.

'

.'.

.

.

Dokonuje si~zmianw budiecie Miasta Makow Mazowieckj na2013 r. zgodme
z zalf\,cznikiem Nt li 2.

§ <.t'...
Budzet Miasta po zmianach okreslonych w § 1 wynosi: .....•..
1) DoChOdYWlf\,cznejkw(}cie·

z tego: • ..

. ...
a) biez1\ce w kwocie
b) majf\,tkowew kwocie

27.988.Q56.4~)zl,
.

...

.

27.068.656,40 zl,· ... .
920.000,00 z1.

2) Wydatki w l~cznej kwocie 31.720.372.40 zl .
ztego: ... .. . . .
.
a) biezf\,ce w kwocie
25.278.599,40 zl,
.• 6.441.773,00 zl
b) maja.tkowe wkwocie

§ 3.

..

. .

Dokonuje si~ zmian dochod6w i \-vydatkow· zwii\.zanychz rea.lizacj~zadanz zakresu
administracji rzi\dowej i innych za.da6 zleconychtniastu· iKlr~bnymiuchwalami,zgodnle
z zala,,czrukiem Nr 1a i 2a.
.
.
. .. .
.
.

1.

2.

.

§ 4.

.

.

.'

.

R6inica mifidzy dochodami i wydatkami stanowi plml0wlmy deficy1. budzetu miasta
. w·wysokosci3.731.716 zl, kt6ty zostanie pokrytyprZ)fchodami pochodzf\,CYlrtiz:
· zacif\,gni~tego kredytu w kwocie 1.061. 100 zl,
... . .... . . . . .
.
.
...
... • ..• ..
.
· zaci~ni~tychpozyczek w kwocie 2.100.00 zl, .. .....• . ...
· wolnychsfodkow w kwocie ~170.616 z1.
•. ... . ... .. ...•
... ... . .. .
Ustalasi~ IGtcznGtkwot~ przychdd6w budzetuwwysokosei 6.045.616 zLoraz If\,cw,\.
kw()t~ rozchod6w budzetn w wysokosci 2.313.900 zl, zgodniez zalf\,cznikienl Nr 3.
§ 5.

Ustala siQ dotacjEi udzielone z budietuMiasta podniiotom naleu"cym i nie
sektora f'inans6wpublicznychzgodnie z zalf\,cznikiem Nr 4.· . ..
..
§ (i.

Wykonanie uchwalypowierza si~ BurmistrzowiMiasta..

II

nalez~cym

..

do

I

§ 7.

L
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjQeia i obow1a..zuje w rClku budzetQwym 2013.
2.Uchwala . podlClga ogloszeniu
w Dziennikl.l· Urz~dowym .•·WojewodztwH
Mazowieckiego:
.

.l'1j1t8')j.~. iejskiej

•....

<W·

•

•
Zall\.cznik Nr 1 do Uchwaly NrX'f...lJ.tl)j1.S2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 2tmarca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHOD6w BUDZETU MIASTA MAK6W MAZOWIECKI NA 2013 r.
Dzial Rozdzial
758
75801
2920

801
80114

852

0970

- 21 241,00

7564734,00

Cz~sc

6627125,00

- 21 241,00

6605884,00

Subwencje ogolne z budzetu paflstwa

6627125,00

- 21241,00

6605884,00:

OSwiata i wychowanie

1660826,40

5380,00

1666206,40

0,00

5380,00

5380,001

oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorzqdU terytorialnego

0,00

5380,00

5380,00

3596800,00

110275,00

3707075,00

Domy pomocy sp~ecznej

0,00

33611,00

33611,00

Wplywy z roznych dochod6w

0,00

33611,00

33611,00

2763000,00

63464,00

2826464,00

0,00

5,00

5,00

2751000,00

63000,00

2814000,00

0,00

459,00

459,00

Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

63000,00

4000,00

67000,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paflstwa na realizacj~ wtasnych zadafl biezqcych gmin
zwiazkowamin)

63000,00

4000,00

67000,00

Zasitki state

297000,00

9000,00

306000,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wtasnych zadari biezqcych gmin
zwiazk6w gmin)

297000,00

9000,00

306000,00

Pozostata dziatalnos6

140000,00

200,00

140200,00

0,00

200,00

200,00

Wplywy z r6znych dochodow

$wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sktadki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia sp~ecznego

85212
0920

Pozostate odsetki

2010

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paflstwa na realizacjl\l zadafl biezqcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

2910

Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184
ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiemej wysokosci

85214
2030
85216
2030
85295
2010

Po zmianie

Zmiana

7585975,00

Pomoc spoteczna

85202

Przed zmian"

R6zne rozliczenia

Zespoty obstugi ekonomiczno-administracyjnej szkOt

0970

VJ

Trese

§

Dotacje celowe otrzymane z budzetu paflstwa na realizacjl\l zadari biezqcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

•
854

85401
0970

•

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

9505,00

9505,00

Swietlice szkolne

0,00

9505,00

9505,00

Wptywy z r6znych dochod6w

0,00

9505,00

9505,00

27 884 737,40

103919,00

27 988 656,40

Razem:
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Za{acznik Nr 1a do Uchwaty
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHOD6w ZWL\ZANYCH Z REALlZACJA ZADAN' Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ1\DOWEJ I INNYCH ZADAN' ZLECONYCH MIASTU ODRFtBNYMI UCHWALAMI NA 2013 r.
---

Dzial Rozdzial

§

852
85212
2010
85295
2010

,--

V1

Przed zmian~

Trese

Po zmianie

Zmiana

Pomoc spoleczna

2829200.00

63200.00

2892400.00

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sk{adki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

2751000,00

63000,00

2814000,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE[) zadan biezqcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

2751000,00

63000,00

2814000,00

Pozostata dziatalnosc

0,00

200,00

200,00

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE[) zadan biezqcych z zakresu
administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami

0,00

200,00

200,00

2956692,001

63200.001

3019892.001

Razem:1
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Zal~cznik Nr 2 do Uchwaly N~!S(/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATK6W BUDZETU MIASTA MAK6W MAZOWIECKI NA 2013 r.
Dzial Rozdzial

Przed

zmian~

Pozmianie

Zmiana

11 948619,40

14755,00

11 963374,40

Zespoly obslugi ekonomiczno-administracyjnej szk61

337568,00

14755,00

352323,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

228760,00

13601,00

242361,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18700,00

-1011,00

17689,00

4110

Skladki na ubezpieczenia spolecZne

42500,00

2165,00

44665,00

Pozostala dzialalnosc

694161,40

0,00

694 161,40

4307

Zakup uslug pozostalych

332187,37

- 4 208,52

327978,85

4309

Zakup uslug pozostalych

50497,63

- 591,48

49906,15

4417

Podr6ze sluzbowe krajowe

0,00

4208,52

4208,52

4419

Podr6ze slui:bowe krajowe

0,00

591,48

591,48

4838891,00

110275,00

4949166,00

Domy pomocy spolecznej

31000,00

33611,00

64 611,00

Zakup uslug przez jednostki samorzqdu terytorialnego od innych jednostek samorzqdu
tervtorialnego

31000,00

33611,00

64 611,00

2763000,00

63464,00

2826464,00

0,00

459,00

459,00

2606 070,00

61110,00

2667180,00

Oswiata i wychowanie

801
80114

80195

Pomoc spofeczna

852
85202
4330

$wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

85212

0'\

Trese

§

2910

Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych
nienalei:nie lub w nadmiernej wysokosci

3110

$wiadczenia spoleczne

4260

Zakup energii

4878,00

590,00

5468,00

4300

Zakup uslug pozostalych

4550,00

600,00

5150,00

4370

Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznei.

300,00

300,00

600,00

4560

Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy. pobranych
nienalei:nie lub w nadmiernej wysokosci

0,00

5,00

5,00

~~~~

•

400,00

400,00

800,00

Zasitki i pomoc w naturze oraz sktadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

116650,00

4 000,00

120650,00

Swiadczenia spoteczne

103 000,00

4 000,00

107000,00

Zasitki stale

297 000,00

9 000,00

306 000,00

Swiadczenia spoleczne

297 000,00

9 000,00

306 000,00

Pozostata dziatalnosc

190 000,00

200,00

190200,00

Swiadczenia spoleczne

190 000,00

200,00

190200,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

247128,00

9505,00

256633,00

Swietlice szkolne

209128,00

9505,00

218633,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracownik6w

147775,00

8110,00

155885,00

4110

Sktadki na ubezpieczenia spoleczne

27 000,00

1 395,00

28395,00

4700
85214
3110
85216
3110
85295
3110

854
85401

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

808000,00

0,00

Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby

420 000,00

0,00

420 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzl:!dowej instytucji kultury

420 000,00

- 45 000,00

375 000,00

2800

Dotacja celowa z budzetu dla pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finans6w
publicznych

0,00

45 000,00

45 000,00

92109

-J

Szkolenia pracownik6w nieb~dl:!cych cztonkami korpusu stui:by cywilnej

808000,00

921

I

•

Razem:1

31 585

837'~1

134 535.001

31720372,40
----

•

•
Zafacznik Nr 2a do Uchwaly N~!!l1496/2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21.marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATK6W ZWli\ZANYCH Z REALIZACJ.t\ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ.t\DOWEJ I INNYCH ZADAN ZLECONYCH MIASTU ODRFtBNYMI UCHW.AUMI NA 2013 r.
Dzial Rozdzial

§

852

Trese

przed zmianCl

Pozmianie

Pomoc spoleczna

2829200,00

63200,00

2892400,00

Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia
emery1alne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego

2751000,00

63 000,00

2814 000,00

3110

Swiadczenia spoleczne

2606070,00

61110,00

2667180,00

4260

Zakup energii

0,00

590,00

590,00

4300

Zakup usiug pozostalych

0,00

600,00

600,00

4370

Oplata z tytutu zakupu usiug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznei.

300,00

300,00

600,00

4700

Szkolenia pracownik6w nieb~d~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej

0,00

400,00

400,00

Pozostala dzialalnosc

0,00

200,00

200,00

3110

Swiadczenia spoleczne

0,00

200,00

200,00

2956692,00

63200,00

3019892,00

85212

85295

Razem:

00

Zmiana

Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly NrXXVlIj.tf96..12013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22. marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU W 2013 r.

Lp.

Trese

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody og6fem:

6045616,00

1.

Wolne srodki, 0 kt6rych mowa wart. 217 ust.2 pkt 6
ustawy

950

570616,00

2.

Przychody ze spfat pozyczek i kredyt6w udzielonych ze
srodk6w publicznych

951

275000,00

3.

Przychody z zaciC!.gni~tych pozyczek i kredyt6w na rynku
krajowym

952

5200000,00

Rozchody og6fem:
1.

I

Spfaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredyt6w

2313900,00
992

2313900,00

9

Zala..cznik Nr 4 do Uchwaly N~XIh/.ljB2013
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 2tmarta 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDZETU W 2013 r. PODMIOTOM NALEZl\CYM I
NIE NALEZ~CYM DO SEKTORA FINANS6w PUBLICZNYCH

Dzial

Rozdzial

Kwota dotacji
Iw zI1

Trese

podmiotowej przedmiotowej
1

2

3

4

5

celowej
6

Nazwa jednostki
Jednostki sektora finans6w publicznych

743000

107043

150

15011 Samorza..d Wojew6dztwa Mazowieckiego

600

60014 Powiat Makowski

750

75095 Samorza..d Wojew6dztwa Mazowieckiego

4138

851

85154 Powiat Makowski

6000

921

92109 Miejski Dom Kultury

375000

921

92116 Miejska Bibliotek Publiczna

368000

Jednostlrl me nalezl\ce do sektora finansow publicznych

123415

1905
50000

45000

120000

801

80104 Niepubliczne przedszkola

851

85154 Realizacja programu profllaktyki
antyalkoholowej

10000

921

92105 Dzialalnosc kulturalna

20000

926

92605 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

90000

123415
i

OO6t.EM:

866415

227043
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UZASADNIENIE
DO UCHW.AI:,Y NRXX\{LIJ1.1:J 6 . .12013
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA !)~MARCA 2013 r.
w sprawie dokonania zinian w uchwale budZetowej Miasta Mak6w Mazowiecki
na 2013 rok
Dokonuje siQ zwiQkszenia dochodow budzetowych 0 kwotQ 103.919 zl, w tym:
-

Zmniejszenie dochod6w w rozdziale 75801 0 kwotQ

21.241 zl. z tytulu subwencji

oswiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansow Nr ST3/4820/2/2013;
-

zwiQkszenie dochod6w w rozdziale 80114 0 kwotQ 5.380 zl, z tytulu refundacji
wynagrodzenia z PUP;
zwiQkszenie dochod6w w rozdziale 852020 kwotQ 33.611 zl, z tytulu zwrotu koszt6w
oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej;

-

zwiQkszenie dochod6w w rozdziale 85212 0 kwotQ 63.464 zl z tytulu zwiQkszenia
dotacji celowej zgodnie z decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 oraz zwrotu
nienaleznie pobranego swiadczenia;
zwiQkszenie dochod6w w rozdziale 85214

kwotQ 4.000 zl z tytulu zwiQkszenia

0

dotacji celowej zgodnie z decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013;
zwiQkszenie dochod6w w rozdziale 85216

kwotQ 9.000 zl z tytulu zwiQkszenia

0

dotacji celowej zgodnie z decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013;
zwiQkszenie dochod6w 6 kwotQ 200 zl w rozdziale 85295 zl z tytulu otrzymania
dotacji celowej zgodnie z decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2013;
zwiQkszenie dochod6w

0

kwotQ 9.505 zl w rozdziale 85401 z tytulu refundacji

wynagrodzenia z PUP.
Dokonuje siQ zwiQkszenia wydatk6w budzetowych 0 kwotQ 134.535 zl, w tym:
-

zwiQkszenie wydatk6w w rozdziale 80114

0

kwotQ 14.755 zl z tytulu zatrudnienia

0

kwotQ 33.611 zl na oplacenie koszt6w

pracownika w ramach umowy z PUP;
zwiQkszenie wydatk6w w rozdziale 85202

pobytu mieszkanca w domu pomocy spolecznej;
zwiQkszenie wydatk6w w rozdziale 85212

0

kwotQ 63.000 zl na realizacjQ ustawy

0

swiadczeniach rodzinnych oraz 0 kwotQ 464 zl z tytulu zwrotu dotacji;
zwiQkszenie wydatk6w

0

kwotQ 4.000 zl w rozdziale 85214 na wyplatQ zasilk6w z

pomocy spolecznej;
-

zwiQkszenie wydatk6w w rozdziale 85216

0

kwotQ 9.000 zl na wyplatQ zasilk6w

stalych z pomocy spolecznej;

11

-

zwi~kszenie

wydatk6w w rozdziale 85295

° kwot~

200 zl na po moe finansowa..

realizowana.. na podstawie rza..dowego programu wspierania os6b pobieraja..eyeh
swiadezenia piel~gnaeyjne;
-

zwi~kszenie

wydatk6w w rozdziale 85401

° kwot~

9.505 zl z tytulu zatrudnienia

praeownika w ramaeh umowy z PUP;

Ponadto, dokonuje

si~

przeniesienia srodk6w

pomi~dzy

paragrafami w rozdzialaeh

80195 i 92109 zgodnie z zala..eznikiem nr 2.

,
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Zalllcznik Nr .,..... .J...............
do Protokolu Nr:i:I..I!/.!.!....••

.

.. ...

.

z dnia 12..m~y.rA..h..2(3;.-

=

UCHWALANI~

013·

.

..

RADY MIEJSKIE-J W IVIAKO . 1•. l\1AZOWIECKIM
Z DNIA 2'LMARCA 2013 r.
w sprawie

zaciagni~cia

.

dlugoterminowej pozyczki

.

.

'

.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c iart. 58 tlstawy z dnia8 marta 1990 t.
o samor:i~dzie gminnyni (Dz.lJ. z 2001 r. Nr 142,poz.1591z pozrl.zm.)oraz art.. :1;:)
ust.1 i art. 89ust.l pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.ofinansach publicznych
..
(Dz. U. Nt 157,poz. 1240 z poin. ziu.) uchwala si~, co nast~puje:·
.

.

§l.

. .

.

" ' .

. .

"

.

Zaci~a sif(dlugoter.minow~ poiyczkt2 z Wojew6dzkiego F;unduszu Ochl'ony Srodowiska

i GO$podarkiWodnej w Warszawie w wysokosci ,tOO.OOOzl (si(}wnie:czh)rystatysi~{:y
zlotych) • nazadanie . inwestycyjne pn. "Przebudclwa· ulicna. Os. I{r616wPolskich .~
ul. Miesza 1, cz~M ilL Jagietty i uL Chrobrego"..·
.

§ .?...
. Zr6dlemdochod6w, Z kt6rego pozyczka zostanie splacona 8~dochod.yz tytutu udzialu we .
wplywach z podatku dochodowego od os6b nzycznych. . .. ........ . . . . . . .... . ..•• .' .' ..

Splata poiyczki nast!\piw okresie od 2014 r. do 2019 r ...
§4,

Wykonanie uch,vaty powietzasi~ Burmistrzowi JVIiasta..

§5.
Uchwala wchodziw :iyCiE~ z dniem podjf;cia.

Miejskiu)
. mgt ini. *,fO".I:":;;n·

UZASADNI~~

DO UCHWAt,Y NIt
~b13
RADY MIEJSKIE WMAKOWIE MAZOWIECKI
Z DNIA 21MARCA 2013 r.
il

. : : '. . •

W zwil'\.zku z przyj~ciem do realizacji zadania pn. "Przebudowa ulic na Os. Kr616w
Polskich - ul. Miesza I,
Mazowiecki

na

2013

cz~sc

ul. JagieUy i ul. Chrobrego" w budzecie Miasta Mak6w

rok

podj~cie

uchwaly

w

sprawie

zaci~ni~cia

pozyczki

z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
konieczne z uwagi na zabezpieczenie sfinansowania wydatku.

Pozyczk~

planuje

si~

si~

za

splacic poczl'\.wszy od 2014 r.do 2019 roku.
Majl'\.c na uwadze powyzsze
zasadne.

podj~cie

przedmiotowej uchwaly uznaje

BURMllTRZ MIASTA

"'R'

Jnf,kOW,ki

I

1.9..............

Zal/icznik Nr ......

'do ProUlkolu Nr .X.X.'I./il.....
z dI'lia ..r£2..m~rD2.i1J./l,y:

UCHWALA NR~Ol:3
'
RADYMIEJSKIE.J V\T MAKOWi"jrMAZOWIECKIM'
Z DNIA 21..MARCA 2018 r.
,

w' sprawie zacia.gni~cia dlugot~:mniIlowej pOZyczki'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt..9lit. c i art, 58 ustawy z dnia8 marca 1990r.
,
o samorz~dzie gmll1nym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 z pazn. tm) oraz art. 33
ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (~ finansach publicznych
(Dz. D. Nr 15'/, poz. 1240 z pain. zm.J uchwala si~,cQ nast~puje: ,
'
,

§l.
Zacia,ga si~ dlugoteiminowl\. pozyczkf;; Z Wojew6dzkiego Funduszu OCbrony Srodowiska
i GospodarkiWodnej w War'szawie w wysokosci 1. 700.000z1(slo\Vllie:' jeden milion
siedemset tysi~cy zlotych) na zadanie inwestycyjne pn. "PrzeblldowauHtnaOs. Grzanka
wraz z montaZ(lm set.iaratora w ulicy Sportowej - etap I".• '
' '.
,

§ 2.
Zrodlem'dochodow, z kt6rego pozyc.zka zostanie splacona s8"dochody ztytutu udzialu we
,wplywach zpodatk\l dochodowego od os6b fizyczny(:h. "
' '
,
,,

§ 3.
Splata pozyczkinasta..Pi w okresie od 2014 r. do 2019 r.'
§4.
:

.

'.

.

.

.

Wykonanie uchwaly powierza siti! Burmistrzowi Miasta.•

§5.
Uchwala wchodzi

w Zycie z dniem pocijQcia.

Miejskiej

I

UZASADNI~I.A96
DO UCHWAI:.Y NR ... .. .12013
RADY MIEJSKIE WMAKOWIE MAZOWIECKI
Z DNIA 2:l MARCA 2013 r.

W zwiG\.zku z

przyj~ciem

do realizacji zadania pn. "Przebudowa ulic na

Os. Grzanka wraz z montazem separatora w ulicy Sportowej - etap I" w budiecie Miasta
Mak6w Mazowiecki na 2013 rok

podj~cie

uchwaly w sprawie

zaci~ni~cia

pozyczki

z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
konieczne z uwagi na zabezpieczenie sfinansowania wydatku.

Pozyczk~

planuje

si~

si~

za

splacic pocZG\.wszy od 2014 r. do 2019 roku.
MajG\.c na uwadze powyzsze
zasadne.

podj~cie

przedmiotowej uchwaly uznaje

d UHMIS'[rRZ MIASTA
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Zall\cznik Nr .....

A.I..............

Xi.Ii.(U.......
z dnia J1.YJ1Ll.kt.<l..1..(j.{ 3 v

do Protokolu Nr

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych oraz
Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdzialania Narkomanii
w Makowie Mazowieckim w 2012 r.
Luty

l.lostaly sprowadzone i wystawione spektakle profilaktyczne przeznaczone dla uczni6w
klas 1 - 3 Szkoly Podstawowej , pt. "Witaj Szkolo" , oraz spektakl pt." Bye sob'l" dla
klas 4 - 6 Szkoly Podstawowej. Obydwa przedstawienia poruszaly problem uzaleznien
i zostaly wystawione w Zespole Szk61 Nr 1 i Nr 2 przez Scen~ Teatralnl{ " KURTYNA"
z Krakowa.
W Zespole Szk61 Nr 1 zostal zrealizowany program poruszajl{cy problem uzaleznien
i przemocy r6wiesniczej ,dla klas 4 -6 Szkoly Podstawowej , pt. " Tw6j demon agresja", a
dla klas gimnazjalnych program, pt." I kto tu rZl{dzi? Czyli rozmowa z samym sobzt'.
Realizatorem byl Teatr Profilaktyczny " HOR YZONT" z Krakowa.

Kwiecien

1. W Miejskim Domu Kultury zostaly zorganizowane dwa koncerty rocowe 0 charakterze
edukacyjno - profilaktycznym pt." Muzyka przeciw uzaleznieniom "w wykonaniu
Andrzeja Piaseckiego. Wykonawca przestrzegal mlodziez przed negatywnym wplywem
korzystania z wszelkich srodk6w zmieniajl{cych swiadomose . Realizatorern byl PPUH AN
MAG-PLAST Andrzej Piasecki z Gdyni.

2. Kampania profilaktyczna pt." Zachowaj Trze:hvy Umysl" przeznaczona dla uczni6w
Zespolu Szk61 Nr 1 i Nr 2 zawierala treSci edukacyjne , a takze oferowala
liczne konkursy dotyczl{ce profilaktyki uzaleznien , a takze zdrowego stylu zycia . Nagrody
dla
laureat6w konkurs6w ufundowane zostaly przez organizatora , tj. "Stowarzyszenie
Dziennikarzy Radiowych i Telewizyjnych "w Poznaniu oraz Miejskl{ Komisj~ ds.
Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych w Makowie Mazowieckim.
3. Miasto przyst'lPilo pierwszy raz do og6lnopolskiej kampanii "Postaw na rodzin~"
przygotowanl{ przez KrakowskI{ Akademi~ Profilaktyki. Kampania promuje wartosci
rodzinne, kt6re Sl{ skutecznym sposobem chronienia mlodych ludzi przed zgubnym
wplywem alkoholu i uzywek. Kampania zakOl1czyla si~ konkursem plastycznym pt. Portret
mojej rodziny", kt6ry zostal rozstrzygni~ty w Miejskim Domu Kultury. Laureatom
wr~czono nagrody, a prace konkursowe zostaly zaprezentowane na wystawie w MDK.

1

Czerwiec

Czlonkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych przy
Burmistrzu Miasta Mak6w Mazowiecki wzi~li udzial w szkoleniu pt." Skuteczna realizacja
zadan Komisji Rozwiazywania Problem6w Alkoholowych z elementami motywowania do
podj~cia leczenia".
Szkolenie zostalo przeprowadzone przez Malopolskie Centrum
Profilaktyki z Krakowa w Urz~dzie Gminy Karniewo.
Sierpien

Na terenie Makowa Mazowieckiego zostal przeprowadzony program profilaktyczny pt.
"Zakup Kontrolowany". Zostal zrealizowany w wyznaczonych 20 punktach sprzeda.zy
napoj6w alkoholowych. Celem programu bylo sprawdzenie czy alkohol (piwo) jest
sprzedawany osobom nieletnim wyglCldajetcym na pelnoletnie bez sprawdzenia dokumentu
potwierdzajetcego wiek kupujetcego. Wynik pokazal, ze tylko w jednym sklepie poproszono
o pokazanie dowodu osobistego. Sklep zostal nagrodzony dyplomem" Rzetelnego
sprzedawcy", a w pozostalych punktach sprzedazy podczas przeprowadzonej kontroli
zostala przekazana informacja 0 przeprowadzonym programie i na podstawie
zgromadzonych dowod6w udzielono upomnienia.
Realizatorem programu bylo Centrum Rozwiazywania problem6w Spolecznych z
Warszawy.
Wrzesien

1. Zostal przeprowadzony program profilaktyczny dotyczetcy problemu uzaleznien
poletczony z nauket udzielania pierwszej pomocy, pt." Szanuj zdrowie - Ratuj zycie".
Wykonawcetprogramu bylo Centrum Profilaktyki i Edukacji" PROFED" z Krakowa.
2. Zostaly zrealizowane takZe programy poruszajetce problem uzaleznienia od internetu, pt.
" Internetowa pulapka" i "Niebezpieczna gra" dla klas gimnazjalnych Zespolu Szk61
Nr 1 i Nr 2.
Pazdziernik
1. W Zespole Szk61 Nr 1 i Nr 2 zostal zrealizowany program dla nauczycieli dotyczetcy
min. problemu uzaleznien, pt. " Praca z uczniem trudnym, czyli odcienie wychowania".
Realizatorem programu bylo Centrum Rozwietzywania Problem6w Spolecznych z
Warszawy.
2. W Gimnazjum przy Zespole szk61 Nr 2 zostaly przeprowadzone cztery edycje
warsztat6w multimedialnych poruszajetcych problem uzaleznienia od narkotyk6w , pt.
"Dwa swiaty". Realizatorem warsztat6w bylo Malopolskie Centrum Profilaktyki z
Krakowa, kt6re takze przeprowadzilo osiem warsztat6w dotyczetcych uzaleznienia od
komputera i swiata wirtualnego dla uczni6w Szkoly Podstawowej przy Zespole Szk61
Nr 1 i Nr 2
3.Jak kazdego roku zostal przeprowadzony program profilaktyczny " DEB AT A"
przeznaczony dla uczni6w trzecich klas Gimnazjum Zespolu Szk61 Nr 1 i Nr 2 dotyczetcy
problemu korzystania ze srodk6w zmieniajetcych swiadomos6. Program zostal
zrealizowany przez Osrodek Edukacji Spolecznej i Profilaktyki" ARKA" z Ciechanowa.

Listopad

I.Program profilaktyczno - edukacyjny dia dzieci z grupy ,,0" z Przedszkoli i ze Szk61
Podstawowych
pt." Skarb dobroci". Program zostal wykonany przez
Impresariat
Artystyczny" HA-BART" z Tomaszowa Mazowieckiego w Miejskim Domu Kultury.
2. Dia rodzic6w uczni6w Gimnazjum zespolu Szk61 Nr 1 i Nr 2 zostala zorganizowana
"Wywiad6wka profilaktyczna", kt6ra byla poswi<tcona problemowi korzystania przez
mlodziez ze srodk6w zmieniaj<tcych swiadomosc i roli rodzic6w w trudnym procesie
wychowawczym. Program zostal zrealizowany przez Osrodek Edukacji Spolecznej i
Profilaktyki " ARKA" z Ciechanowa.

Grudzien

W Zespole Szk61 Nr 1 i Nr 2 zostalo przeprowadzonych szesc warsztat6w i dwie diagnozy
dia klas bior<tcych udzial w programie (kiasy 1-3 Gimnazjum) pt." Przeciez mnie to nie
dotyczy ... a jednak... czyli 0 statystykach i skutkach nikotynizmu". Realizatorem byla
Firma "PeDaGo" z Krakowa.

Swietlica Socjoterapeutyczna

•

W ci<tgu calego roku 2012 miala miejsce wsp6lpraca ze Swietlic~ Socjoterapeutyczn<t przy
Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej, w ramach kt6rej zostaly zakupione: pomoce
dydaktyczne, edukacyjne, sprz<tty uzytkowe dia dzieci, zywnosc przeznaczona na
podwieczorki dia dzieci oraz na spotkania okolicznosciowe . Byly pokrywane cz<tsciowe
koszty utrzymania Swietlicy ( oIej opalowy, woda , energia elektryczna ). Realizowane byly
takze zaj<tcia terapeutyczno -wychowawcze. Dzieci wraz z opiekunami przygotowywaly
wyst<tPY okolicznosciowe - np." laselka ". W okresie wakacji grupa dzieci ze Swietlicy
wyjechala na dziesi<tciodniowy tumus w Tatry do miejscowosci Z~b k/ Zakopanego.

Wspolpraca z pedagogami szkolnymi

Pedagodzy szkolni byli realizatorami programu pt. "Zachowaj Trzezwy Umysl" w obyd\\'U
Zespolach Szk61 oraz wl~czyli si<t w og6lnopolsk<t kampani<t "Postaw na rodzin<t",
Zostaly im przekazane materialy do prowadzenia zaj<tc profilaktycznych. Wsp61praca
dotyczyla r6wniez rozwiazywania
problem6w dzieci ucz<tszczaj<tcych do Swietlicy
Socjoterapeutycznej. Ponadto byly organizowane spotkania konsultacyjne w celu omawiania
wartosci i skutecznosci program6w profialaktycznych realizowanych w szkolach na terenie
naszego miasta. Na podstawie pojawiaj<tcych si<t problem6w na terenie Szk61 zostaly
opracowane propozycje na koIejny rok.

Poradnia Rodzinna

W ramach wspolpracy przekazano 5.000,00 zl na realizacj(( zadan zleconych (zaj~cia
profilaktyczne w szkolach, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, szkolenia dla pracownikow
socjalnych). W ramach wspolpracy Miejski Koordynator ds. Profilaktyki Uzaleznien jeden
dzien w tygodniu w Poradni zajmuje si~ rozwi'lzywaniem problemow dotycz'lcych przemocy
w rodzinie oraz prowadzi zaj~cia terapeutyczne z pacjentami placowki. Zadaniem
podstawowym Poradni jest praca terapeutyczna z osobami uzaleznionymi od alkoholu i
narkotykow. W ciqgu roku 2012 skorzystaly z uslug Poradni 773 osoby z powiatu
makowskiego, udzielono im 1715 porad. Z terenu miasta Makowa Mazowieckiego
skorzystalo z uslug Poradni: poradnictwo prawne 66 porad, poradnictwo psychologiczne
48 porad, a poradnictwo rodzinne - 604 porady.

Miejska Komisja ds. Rozwhlzywania Problemow Alkoholowych.

W ciqgu calego roku organizowano posiedzenia Komisji w zwiqzku z kierowaniem osob
uzaleznionych na leczenie w placowkach odwykowych ( na wniosek rodziny, Komendy
Powiatowej Policji, MOPS). W 2012 r. odbylo si~ 10 posiedzen Komisji , podczas ktorych
rozpatrywano 4-5 spraw na jednym posiedzeniu. W ciqgu roku odbywaly si~ kontrole w
punktach sprzedazy napojow alkoholowych na terenie miasta . Sprawdzano przestrzeganie
ustawy 0 wychowaniu w trzeiwosci oraz waZnosc zezwolen na sprzedaZ napojow
alkoholowych. W 2012 r. skierowano 3 wnioski do S'ldu Rejonowego w Przasnyszu 0 nakaz
leczenia. Komisja zajmowala si~ takze pomoc'l w sytuacjach kryzysowych i dotycz'lcych
przemocy w rodzinach. Przez caly rok Komisja wspolpracowala z Miejskim Osrodkiem
Pomocy Spolecznej oraz z Zespolem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdzialania Przemocy w
Rodzinie.

Wspolpraca z Komend~

Powiatow~

Policji.

Policja skierowala w ciqgu roku 6 wnioskow do Miejskiej Komisji ds. Rozwiqzywania
Problemow Alkoholowych z prosb'l 0 skierowanie osob, ktorych one dotyczyly na leczenie
odwykowe. Komenda Powiatowa Policji udzielala pomocy w dowozeniu osob na badanie do
wyznaczonych bieglych s'ldowych.
Ponadto przedstawiciel Komendy uczestniczy w kontrolach punktow sprzedaZy napojow
alkoholowych na terenie miasta.
Letni wypoczynek dzieci

Miejska komisja przeznaczyla 15.940,00 zl na letni wypoczynek. Dzieci ze swietlicy
Socjoterapeutycznej pojechaly do miejscowosci Z'lb kI Zakopanego. Ponadto w Swietlicy
Socjoterapeutycznej w sierpniu odbywaly si~ zaj~cia dla dzieci wypoczywaj'lcych w miejscu
zamieszkania. Zostal dofinansowany pobyt dzieci z na obozie zorganizowanym przez
Komend~ Hufca Zwi'lzku Harcerstwa Polskiego w Makowie Mazowieckim.

I

Punkt konsuItacyjny ds. Profilaktyki Uzaleinieii
W ci'l,gu roku do Punktu zglosilo si~ 56 os6b, niekt6re z nich kontaktowaly si~ kilkakrotnie,
w tym 7 os6b w sprawach przemocy w rodzinie. Do Punktu zostaly zakupione materialy
edukacyjne.

Calkowity koszt Programu wyniosl: 242,903,80 zl , slownie: dwiescie czterdziesci dwa
tysillce dziewi~cset trzy zlote 80/100.
Poszcze261ne dzialy:
I Przeciwdzialanie narkomanii:
programy profilaktyczne

7.080,00 zt

Utrzymanie Poradni Rodzinnej

5.000,00 zl

Rozwi!}zywanie problem6w alkobolowycb :
Swietlica Socjoterapeutyczna

31. 396,91 zl

programy profilaktyczne (zakup materialow)

4. 138,20 zt

18. 659,20 zl

programy i spektakle profilaktyczne

I

akcja letnia
wynagrodzenie pracownika z pochodnymi

15.940,00 zl
52. 003,80 zt

posiedzenia Komisji

6.240,00 zt

inne ( szkolenia, delegacje, zwrot kosztow podr6Zy dla os6b podejmuj!tcych leczenie
stacjonarne, koszty przesylki materiat6w)
koszty post~powania s<tdowego

1 161,29 zl

• dofinansowanie budowy boiska sportowego" Orlik"

1.284,40 zl
100. 000,00 zl

Razem:

242.903,80 zl

I

Sporzqdzila:
Agata Smaga Lawrenz

I

I
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I.

CHARAKTERYSTYKA TERENU DZIALANIA KPP W
MAKOWIE MAZOWIECKIM

Teren ochraniany przez Komend~ Powiatow'l Policji w Makowie Maz,
polozony jest w p61nocnej cz~sci woj. mazowieckiego i obejmuje swoim zasi~giem 10
jednostek samorz'ldowych wchodz'lcych w sklad powiatu makowskiego.
Od p61nocy graniczy z powiatem przasnyskim, od wschodu z powiatem ostrol~ckim, od
poludniowego wschodu z powiatem wyszkowskim, od poludniowego zachodu z powiatem
pultuskim i od zachodu z powiatem ciechanowskim.
Komenda Powiatowa Policji w obecnym ukladzie administracyjnym funkcjonuje od
01 stycznia 1999 roku i obejmuje : miasto Mak6w Mazowiecki oraz Gminy: Czerwonka,
Kamiewo, Krasnosielc, Mlynarze, Ploniawy - Bramura, R6zan, Rzewnie, Sypniewo i
Szelk6w.

•

II.

ANALIZA STANU BEZPIECZENSTWA NA TERENIE POWIATU
MAKOWSKIEGO W 2012 ROKU
Sluzba kryminalna

Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim jest jedn'l z 28 komend
powiatowych wojew6dztwa mazowieckiego. Nalezy do komend, kt6ra obsluguje powiat 0
mniejszym zagrozeniu przest~pczosci'l kryminaln'l niz inne powiaty 0 podobnej wielkosci.
W 2012 roku na terenie Makowa Mazowieckiego stwierdzono przest~pstw og61em 62,
z czego wykryto 30 .
W 2012 roku 3 czyn6w karalne popelnilo 5 nieletnich.
"Ci~zar gatunkowy" odnotowanych przest~pstw, jakie popelniono na terenie dzialania
Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. w omawianym okresie jest nie wielki.
Dominuj'l przest~pstwa, gdzie straty S'l niewielkie, niejednokrotnie nie przekraczaj'l1.000 zt.
Ponizej w formie tabelarycznej przedstawi~ wybrane kategorie przest~pstw jakie
zaistnialy w okresie sprawozdawczym na terenie powiatu makowskiego.

•
i

Rodzajp,-r_z_es_t-",,~p,-s_tw_a_____+--S_twierdzone

I Zab6jstwo

Zgwalcenie
I Kradziez cudzej rzeczy
i -kradziez kieszonkowa
I-kradziez samochodu
Kradziez z wlamaniem
i Rozb6j i wymuszenie rozb6jnicze
-rozb6j z broni'l
. Uszkodzenie rzeczy
IUszczerbek na zdrowiu
I B6ika lub pobicie
Kr6tkotrwaly zCib6r :Qojazdu
!

Wykryte
1

1
1

i

124
0
5
74
3
0
44
19
12
2
2

1

42
0
2
27
3
0
25
19
11
0

I
I

I

..
Ip-ko funk. Eublicznemu
i

Ust. 0 .l2rzeciw. Narkomani

I

i Przest~pstwo skarbowe

I

I

Korupcja
p-ko obrotowi gospod.
Przest~pstwa drogowe
-art.l78a § 1 i 2
Razem 0 charakterze kryminalnym
Razem 0 charakterze gosl!0darczym
RAZEM PRZESTEPSTWA

0
I
I
18
0 ~
I
0
I
0
I
280

2
18
0
0
0
281

I

I

269
416
317
1086
- '--.

I

269
'238
:239
1899

I
I

I

Koncz£tc analiz~ przest~pczosci kryminalnej informuj~, ze straty
pomeslOne w wyniku przest~pstw ksztaltuj£t si~ na poziomie 1234445 zl
odzyskano mienie wartosci 602Hzl .

Analiza stanu bezpieczeiistwa i porz~dku publicznego w ruchu
drogowym
Ponizsza analiza dotyczy stanu bezpieczenstwa na drogach w rejonie dzialania Komendy
Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim w okresie 01.01.2012 r. - 31.12.2012 roku.
Przez teren Makowa Mazowieckiego przebiegaj£t dwa odcinki drog krajowych tj. K-57
, K-60. Na tych drogach skoncentrowany jest ruch pojazdow przejeZdzaj£tcych tranzytem
wschod-zachod, pozostale drogi to drogi powiatowe i gminne.
W 2012 roku na terenie Makowa Mazowieckiego odnotowano 5 wypadki drogowe, w
ktorych nie bylo ofiar smiertelnych, 5 zostalo rannych oraz zaistnialo 99 kolizji drogowych.
•

Dane te w porownaniu do analogicznego okresu 2011 roku obrazuj£t nam spadek 0 7
wypadkow drogowych, spadek osob zabitych 0 2, spadla liczba osob rannych w wypadkach
drogowych 06 Odnotowano rowniez spadek kolizji drogowych 0 30
W 2012 roku nie odnotowano wypadkow drogowych ze skutkiem smiertelnym,

natomiast w 2011 roku 2 co stanowi spadek 0 2 wypadki ze skutkiem smiertelnym.

OI.O~~~~.12.

WY::dki~i

I

'-;;1 I

2010

14

1

13

2011

12

2

11

2012

5

o

3

5

I

I

k~l;~e
112
129
99

Do najbardziej zagrozonych dni tygodnia w 2012 r. nalezala sroda, gdzie odnotowano
2 wypadkow drogowych, w ktorych 20soby zostaly rannych. Odnotowano tez tego dnia17
kolizje drogowe. Natomiast jezeli chodzi 0 miesiase , to najbardziej zagrozony byl czerwiec i
sierpien
Natomiast do glownych przyczyn powstawania zdarzen drogowych w 2012 r.
niedostosowanie

pr~dkosci

nalez~

do warunkow ruchu, nie udzielenie pierwszenstwa przejazdu oraz

nieprawidlowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie. lezeli chodzi 0 zdarzenia drogowe z
udzialem pieszych, to do glownej przyczyny nalezy zaliczyc nieostroZne wejscie na jezdni~
przed

jad~cy

pojazd i stanie lub lezenie na jezdni. W 2012 roku na drogach Makowa

Mazowieckiego zatrzymano ogolem 321 nietrzezwych kierowcow oraz po uzyciu alkoholu,
jest to spadek 0 68 osob w porownaniu do roku 2011.

Analiza stanu bezpieczeiistwa i

porz~dku

publicznego

W 2012 roku ujawniono na terenie Makowa Mazowieckiego 335 wykroczen. Z
tego 104 osoby zostaly ukarane mandatami karnymi, a w 158 przypadkach zostaly
skierowane wnioski 0 ukaranie do S~du Rejonowego w Przasnyszu, w 3 przypadkach
zastosowano pouczenia i w 70 przypadkach odst'lPiono od skierowania wnioskow 0
ukaranie.
Ponizej

przedstawi~ najcz~sciej

popelniane wykroczenia na terenie powiatu makowskiego:

I.

Wykroczenia p- ko porz~dkowi i spokojowi publicznemu ogolem 33, z czego
w 19 przypadkach skierowano wniosek 0 ukaranie do S~du Rejonowego w
Przasnyszu, nalozono 14 MKK i zastosowano 0 pouczen. Odst'l}Jiono w 0
przypadkach.

II.

Wykroczenia p -ko bezpieczenstwu osob i mienia - ogolem 4, z czego
skierowano 1 wnioskow 0 ukaranie, nalozono 3MKK i nie zastosowano pouczen.
Nie sporz~dzono odst'lPien.

III.

Wykroczenia p- ko bezpieczenstwu i porz~dkowi w komunikacji w ktorych
prowadzono czynnosci wyjasniaj~ce- ogolem 44, skierowano 20 wnioski 0
ukaranie do S~du Rejonowego w Przasnyszu, nalozono 3 MKK i zastosowano 3
pouczen. 18 odst'lPien od skierowania wniosku 0 ukaranie.

IV.

Wykroczenia p- ko mieniu - ogolem 144 z tego sporz~dzono 60 wnioskow 0
ukaranie, nalozono 31 MKK i w nie zastosowano srodki pozakamych i w
53przypadkach odst'lPiono od skierowania wniosku do S~du Rejonowego w
Przasnyszu.

4

V.

Wykroczenia p- ko obyczajnosci publicznej - og61em 19 W 5 przypadkach
skierowano wniosek 0 ukaranie do Sqdu, nalozono 13 MKK i nie zastosowano
pouczen i 1 odst~ien.

VI.

Wykroczenia p- ko urz~dzeniom uZytku publicznego og61em 2, nie nalozono
MKK , nie zastosowano pouczen i skierowano 2 wniosek 0 ukaranie, nie
sporzqdzono odst~ienia.
VII. Wykroczenia p- ko przepisom ustawy 0 wychowaniu w trzeZwosci i
przeciwdzialaniu alkoholizmowi -og61em 23, nalozono 5 MKK, skierowano 18
wniosk6w 0 ukaranie do Sqdu rejonowego w Przasnyszu

VIII. W 2012 roku policjanci zatrzymali i doprowadzili do KPP w Makowie
Maz. og61em 93 Os6b z terenu Makowa Mazowieckiego , z czego osadzono w
PdOZ43
Ujawniono r6wniez 11 nieletnich pod wplywern alkoholu.
W 2012 r. policjanci Komendy Powiatowej Policji w Makowie Maz. prowadzili dzialania
profilaktyczne tj.:
-spotkania edukacyjne z dziecmi i mlodziezq oraz ich rodzicami,
-spotkania z kadrq dydaktycznq szk61 w zakresie procedur postftpowania w sytuacji
ujawnienia czynu karalnego i zagrozenia demoralizacjq w tym i alkoholizmem,
-w ramach kaZdej sluzby policjanci RD prowadzq kontrole prcrdkosci i trzezwosci
w rejonach szczeg61nie zagrozonych, jak r6wniez wskazanych przez samorzqdy.
Przeprowadzonych zostalo dzialan:

•

- 1
- 13
- 7

" Bezpieczne ferie
" Prftdkosc i pasy"
" Pasy
Trzezwy Poniedzialek
Bezpieczna droga do szkoly
" Bezpieczny Weekend"
" Alkohol , Narkotyki , Pasy"
" BUS"
" Bezpieczne Swiftta"
" Niechronieni uczestnicy RD"
"Maj 6wka"
" ZNICZ 2012"
" Nurd 60+"
" Trzezwosc"

-2
-2

- 4
- 8
- 1
- 6

- 6
- 4
- 5

- 6
- 4

Policjanci RD prowadzili kontrole stanu trzezwosci kierowc6w i stanu
technicznego autokar6w wyjezdzajqcych na wycieczki z dziecmi.
W 2012 roku na terenie powiatu makowskiego nie stwierdzono zjawiska prostytucji.
Na terenie powiatu makowskiego nie rna tez agencji towarzyskich.
Wykonano 2 egz.
Egz. nr 1 - Starostwo Powiatowe
w Makowie Maz.
Egz. nr 2 - ala
Wyk./Opr. podkom. Slawomir Klik
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Makow Mazowiecki, marzec 2013

I

CHARAKTERYSTYKA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
MAKOWA MAZOWIECKIEGO NA TLE POWIATU
1. Ogolna charakterystyka powiatu Makowskiego.
Operacyjny rejon dzialania Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozamej w
Makowie Mazowieckim to teren powiatu Makowskiego, pod wzgl~dem topograficznym teren
ten posiada uksztahowanie rowninne przy wyst~puj'lcych roznicach wzniesien od 90 do 170
m n.p.m .. L'lczna powierzclmia rejonu wynosi 1065 km2 , liczba ludnosci OkOfO 46,9 tys.,
srednia g~stosc zaludnienia ok. 44,1 osoblkm2 •
Powiat obejmuje swym zasl~glem
dziesi~c
organizacyjnych jednostek
samorz'ldow)'ch, co obrazuje ponizsza tabela.

Powierzchnia w km 2
Gmina

M~~owM!lz.
~rasI!~sielc
Karnie~~~

RO!:~_I1__

~_

MIr!t~rze
Ploniawy~

§YPllie,!~
Sz~lko~__

!b:~w_nie

Czerwonka

[_MtF.;M·

Bose

Liczba
Liczba
zaludnienia jednostek
OSP
Lasow miejscowosci mieszkancow osoblkm2

Ogolem· Terenow
rolni~zych

G~stose

.

1 0 . ~~~L
0,21 .
167
1115
.17~91
129
1O~'.8J
9,2
77
__ 3L.~1
18...§8 .
75
36,44
2Q,]} _
135
78,33
.. 33,0~
129
61,70
29,.12
113
6321
26,~? .
112
75,00
2.7,57
118
53,20. 48,74

1
35
35
17
17
39
28
25
24.
27

10.200
6.863
5.591

1020,0
41,L_
43.J

__._4.64~_
~0,3
1.793
23,9
5.924
43,9
3.605
21,2
__3.881 __ .
34,3
__2.8~J.
.~5,2 . _
2.747·
23,3

1
12
8
5
4
11
8
5
4
3
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Zagospodarowanie przestrzenne powiatu.
Przemysl na terenie powiatu makowskiego skupiony jest g16wnie w miejscowosciach
Makow Mazowiecki i Rozan. Do najwi~kszych zakladow pracy na terenie rejonu nalezq;
"Autohit" oddzial w Makowie Maz., Zaklad Przetworstwa Mlecznego "Dr Otker" w Makowie
Maz. Przedsi~biorstwo Handlowo Uslugowe "POLINDUS" s.c. w G'lsewie, Zaklad
Przemyslu Drzewnego w Klinie, Zaklad Produkcyjny "ERAR" w R6Zanie, "NAREW STYL"
spolka z 0.0. w R6Zanie.
Uwzgl~dniaj'lc struktur~ wykorzystania powierzchni (grunty roine zajmuj'l ok. 60 % ogolnej
powierzchni powiatu) i niski stopien uprzemyslowienia, rejon makowski nalezy zaliczyc jako
typowo rolniczy. Sektor ten nalezy do najbardziej zagrozonych pod wzgl~dem paIno sci
dzialow gospodarki narodowej.
Drugim dzialem gospodarki stwarzaj'lcym duze zagrozenie Sq lasy. Obszary lesne
polozone na terenie rejonu operacyjnego KP PSP w Makowie Maz. zajmuj'l powierzchni~ 262
km 2, co stanowi 24,6% ogolnej pow. Caly obszar zagrozenia pozarowego lasow zalicza si~
do I kategorii.

- Infrastruktura techniczna.

Istotne znaczenie dla dzialalnosci operacyjnej strazy pozarnej odgrywa siec dr6g
komunikacyjnych, a takze ich rodzaj, stan techniczny oraz wlasciwe utrzymanie w okresie
zimowym. Lqczna dlugosc dr6g krajowych , wojew6dzkich i powiatowych wynosi 522,306
km. Z liczby tej mozna wyodrttbnic 3 odcinki dr6g krajowych tj. Nr 57, 60, 61,
dlugosci w powiecie

90,052 km i 2 odcinki dr6g wojew6dzkich

0

0

lqcznej

dlugosci 50,050 km. Na

drogach tych znajduje sitt 5 most6w zlokalizowanych
I.Na odcinku drogi krajowej nr 60 - 2 mosty
•

w Makowie Maz. na rzece Orzyc

•

w R6zanie na rzece Narew
2.Na odcinku drogi krajowej nr 61 -1 most
• w Szelkowie na rzece Orzyc
3.Na odcinku drogi wojew6dzkiej nr 544 - 1 most
• w Krasnosielcu na rzece Orzyc
4.Na odcinku drogi powiatowej nr 28331 - 1 most
•

w Dr'l.zdzewie na rzece Orzyc

Pod wzglttdem hydrograficznym sytuacja na terenie reJonu przedstawia Sltt
nastttPuj'l.Co: przez powiat przeplywa 6 rzek kt6rych l'l.czna dlugosc w rejonie wynosi ok. 178
km Najwittksz'l. rzek'l. jest Narew, kt6rej dlugosc w granicach rejonu wynosi ok. 50 km,

szerokosc 70-200m., glttbokosc do 5m. Drug'l. pod wzglttdem wielkosci jest rzeka Orzyc,
kt6rej dlugosc na terenie rejonu wynosi ok. 55 km, szerokosc od 20-50m., a glttbokosc do 3m.
Nastttpne rzeki to Wttgierka dlugosc 8 km, szerokosc od 7-15 m, glttbokosc do 2m oraz rzeka
R6Z

0

dlugosci 25 km, szerokosci od 4 - 10m, rzeka R6zanica

od 2 - 7 m i glttbokosci do 1 m oraz rzeka Pelta

0

0

dlugosci 20 km szerokosci

dlugosci 21 km

0

szerokosci 2 - 3 m i

glttbokosci do 2 m. Ponadto na terenie miasta Makowa Maz. znajduje sitt sztuczny akwen
wodny

0

powierzchni 17 ha a na terenie gminy Rzewnie zbiorniki wodne po \\tJ'robiskach

zwiru powierzchni okolo 100 ha.

2. Charakterystyka zagroi:en poi:arowych i innych miejscowych.
Zagrozenia pozarowe i inne miejscowe zagrozenia na terenie powiatu

\\')'nikaj'l przede

wszystkim ze specyfiki i charakteru powiatu makowskiego. Najwictksze zagrozenia stwarzaj'l
nastctpuj'lce obiekty:

Wykaz obiektow mog'lcych spowodowac zagrozenia dla srodowiska.

Wykaz obiektOw
Lp.

i

mog~cych

Nazwa obiektu
Instalacji, adres

spowodowac nadzwyczajne zagrozenia srodowiska na
terenie ~wiatu m:lko",~!~go.
_____________ _
Rodzaj
Max Sposob skladowania
Zasi~g strefy
materialOw
.ilose Lub przetwarzania
st~zeii
niebezpiecznych [T]
smiertelnych
(m3)
IIose osob

Uwagi

mog~cych si~

znaleze w strefie.
1,8 Magazyn amoniaku w
1,5krn1150
postaci zbiomika na
otwartym powiatrzu na
i budynku, pojemnosc
: instalacji wynosi 1,8 t
Wydzielone
5 m3 :
15 m/5
3
10m •
wentylowane
.
.
pomleSZCZel1le
____ we~nqtrz hali
1,25
Uklad zamknictty w
procesle
technologLc~~yI!l ______ _
2,0 Amoniakalna instalacja
1,5 krn/90
chlodnicza

............................

1.

Dr Oetker - Po lska

Amoniak

K was azotowy
Lug sodowy

2

•

"NAREF-STYL"
w Rozanie ul. Polna

Amoniak

67
3.

4.

:PHU "POLINDUS"
I s.c. w G'lsewie ul.
I
•
ka
I
Mazowlec
Krajowe
Skladowisko
Odpadow
Promieniotworczyc
h w Rozanie

Amoniak

Opady
radioaktywne

- - -"

-

-

----- --

------------

Brak Beczki stalowe zalane
danych
betonem, fosa.

- - - ----- - - - 

Brak danych

Pozostale zagrozenia
zagrozenia w transporcie \vynikaj'lce przede wszystkim z przebiegaj'lcych trzech drog
krajowych na ktorych jest duze nasilenie ruchu oraz przewozone S'l pochodne ropy naftowej ,
gazy techniczne , materialy niebezpieczne oraz odpady promieniotworcze do Krajowego
Skladowiska Odpadow Promieniotworczych w Rozanie.

Ok.20
transport
ow
rOCZl1le

zagrozenie awariami magistrali sieci gazowych ktorych irodlem potencjalnie duzych
zagrozen mogl.l bye awarie magistrali sieci gazowych, spowodowane uszkodzeniami
rurociqgow w wyniku prowadzenia niekontrolowanych prac ziemnych. Dlugose magistrali
w)'sokiego cisnienia na terenie powiatu makowskiego wynosi 33,7 km .. Gazociqg przebiega
przez pi~e gmin : Mlynarze ,Rozan, Sypniewo, Ploniaw)" Czerwonka.
zagrozenie pozarowe obszarow lesnych wynikajl.lca z faktu, iz zdecydowana wi~kszose
kompleksow lesnych (nadlesnictw) zakwalifikowanajest do I kategorii zagrozenia
pozarowego.
Lasy Panstwowe znajdujl.l si~ w obr~bie dzialalnosci Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Warszawie (Nadlesnictwo Pultusk) i Regionalnej Dyrekcji Lasow
Panstwowych w Olsztynie (Nadlesnictwo Parciaki i Ostrol~ka). Nadzor nad lasami
niepanstwowymi (dot. glownie prowadzonej gospodarki lesnej w tych lasach) sprawuje
Starostwo Powiatowe.
Podzial administracyjny Nadlesnictw wg. stanu ilosciowego Ldnictw polozonych na
obszarze operacyjnego rejonu dzialania KP PSP przedstawia si~ nast~pujl.lCo:
Nadlesnictwo Ostrol~ka
• kategoria zagrozenia pozarowego Nadlesnictwa - I
• ilose lesnictw w rejonie makowskim

- 3

• powierzchnia lesnictw (ogolem)

- 5.611 ha

Nadlesnictwo Parciaki
kategoria zagrozenia pozarowego Nadlesnictwa - I
• ilosc lesnictw w rejonie makowskim

- 5

• powierzchnia lesnictw (ogolem)

- 4.293,02 ha

Nadlesnictwo Pultusk
• kategoria zagrozenia pozarowego Nadldnictwa - I

•

• ilose lesnictw w rejonie makowskim

-6

• powierzchnia lesnictw (ogolem)

- 6.082,52 ha

zagrozenia powodziowe

wyst~puje

na terenie

pi~ciu

gmin i miasta Makowa Maz.

Powierzchnia terenow zalewowych na terenie powiatu makowskiego wynosi 2792 ha.
Ogolem powodzil.l zagrozonych jest 31 miejscowosci. Obserwacje zjawisk powodziowych
wskazuj'l na to , ze wezbrania powodziowe w powiecie makowskim majl.l charakter
roztopowy i pojawiaj'l

si~

zazwyczaj od marca do kwietnia W mniejszym stopniu mogl.l

wystqpie wezbrania powodowane \\)'stqpieniem zatorow.
zagrozenia skazeniem promieniotworczym - glownym irodlem jest material
promieniotworczy przewozony transportem samochodo\\)'m do Krajowego Skladowiska
Odpadow Promieniotworczych w Rozanie.

[

Tabela z ilosch} zdarzen w 2012 r. na terenie powiatu makowskiego

Rodzaj zdarzenia
2010

Rok
2011

140

140

---------------

Pozary

---

~

-~

2012
169
•

Miejscowe zagrozenia
Alarmy falszywe
Ogolem

504

454

326

15

12

16

659

606

511

lIose zdarzen powstafych na terenie powiatu makowskiego
w 2012 roku

16

DPoiary

• Miejscowe zagroienia

o Alarmy fatszywe

mmmmm

I

Pozary i miejscowe zagrozenia powstale na terenie miasta Makowa
Mazowieckiego w ostatnich trzech latach

Rodzaj
zdarzenia

ROK

Pozary

I

I

ROK

ROK

2010

2011

26

30

2012
38
I

I

Miejscowe
zagrozenia
I
Alarmy falszywe
I

114

107

!

63

I

i

5

I

145

6
143

I

105

RAZEM
i

I

lIose zdarzen powstafych na terenie miasta Makowa
Mazowieckiego w 2012 roku
4

DPoiary

o Alarmy fatszywe

III Miejscowe zagroienia
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POZARY I MIEJSCOWE ZAGROZENIA WG RODZAJU
OBIEKTU POWSTALE NA TERENIE MIASTA.
Lp.

I

RODZAJ OBIEKTU

POZARY

2012

L2011
1.

2.
3.
1.

2.
3.

14.
5.

Obiekty uzytecznosci publicznej
Obiekty mieszkalne
Obiekty produkcyjne
Obiekty magazynowe
Srodki transportu
I
Lasy
TUPrawy, rolnictwo
Inne obiekty
RAZEM

0

1

9
1

9

2011
11

1
0
I

1
22

2
18

38

2012
15
19

33
1

1
1
6
0

0

2
17
30

MIEJSCOWE
ZAGROZENIA

C

i

0
1

14

0
0

0
0

39
107

14
63

Ilose pozar6w w 2012 roku na terenie miasta Mak6w Maz. w por6wnaniu z rokiem
2011 wzrosla 0 8. Zmalala natomiast ilosc miejsco"\\rych zagrozen ze 107 w roku 2011 do 63
w roku 2012. Spadek nastqpil przy alarmach falszywych z 6 w roku 2011 do 4 w roku 2012.
Zadowalajqcy jest r6wniez fakt, ze zmalala Hose os6b poszkodowanych. W roku 2011 bylo
20 os6b poszkodowanych i 2 osoby smiertelne, natomiast w roku 2012 bylo poszkodowanych
14 i zadnej osoby smiertelne.

I
t

Ponizsza tabela obrazuje wypadki drogowe powstale na terenie miasta w latach 2010 
2012.

Wypadki drogowe powstale na terenie miasta Makow Maz.

i

Rok

Hose wypadkow
drogowych powstalych
na terenie miasta
Makow Maz.

Hose wypadkow
drogowych
powstalych na
terenie powiatu

0/0 udzial wypadkow
na terenie calego
powiatu

2010
2011
2012

19
24
14

116
129

19%
19%
13 %

I

i

110

I

Uwzgl~dnifij~c

przyczynowy charakter powstalych zdarzen, nalezy
stwierdzic, ze s~ one scisle powi~zane ze stalymi elementami miasta.
Polozenie miasta i rodzaj zabudowy
Miasto polozone jest na przeci<cciu dwoch wamych szlak6w komunikacyjnych,
krzyzuj'l.cych si<c w centrum. Tworz'l. one tym samym najniebezpieczniejsze skrzyzowanie w
miescie. Stan zagrozenia dla pieszych i mieszkancow miasta pot<cguje stale rosn'l.ce nat<czenie
ruchu drogowego, w tym przewozu roznego rodzaju materialOw niebezpiecznych w postaci
cieczy palnych, gazow, toksycznych srodkow przemyslowych np.: chlor, amoniak, itp.
Zabudowa miejska stanowi ok. 40 % ogolnej powierzchni terenu miasta. Najwi<cksz'l.
powierzchni<c zajmuj'l. budynki mieszkalne oraz budynki uzytecznosci publicznej (budynki
biurowe, lokale handlowo - uslugowe, szkoly, przedszkola itp.). Obiekty mieszkalne i
uzytecznosci publicznej z uwagi na swoj'l. funkcj<c uzytkow'l. i przeznaczenie stanowi'l. zawsze
elementy duzego zagrozenia dla os6b w nich przebywaj'l.cych ( w przypadku powstania
jakichkolwiek zdarzen). Dlatego istotnym jest ich wlasciwa eksploatacja, oraz utrzymanie w
odpowiednim stanie technicznym. Naj\vi<cksze nieprawidlowosci w tym zakresie \vyst<cpuj'l. w
budynkach mieszkalnych administrowanych przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w
Makowie Maz., gdzie ok. 8 % zasob6w mieszkaniowych kwalifikuje si<c do rozbi6rki.
Powaznym
zagrozeniem rzutuj'l.cym
na
bezpieczenstwo
mieszkanc6w osiedli
mieszkaniowych jest brak zapewnienia do cz<csci budynk6w zamieszkania zbiorowego dr6g
pozarowych spelniaj'l.cych \vymagania przepisow przeciwpozarowych.

•

SYTUACJA POZAROWA W LOKALACH MIESZKALNYCH NA
TERENIE MIASTA MAKOW MAZ.
I

Rok

2010
2011
2012

Hose pozarow na
terenie miasta
10

9
9

IIose pozarow na I
terenie powiatu. I

28
29
29

%

udzial pozarow w
powiecie
36 %
31 0/0
310/0

I

I

I

I

U przemyslowienie

Stopien uprzemyslowienia Makowa Maz. w odniesieniu do sqsiednich miast woj.
mazowieckiego jest niewielki. Na terenie miasta dziala kilkadziesiqt podmiot6w
gospodarczych, gdzie 94 % reprezentuje prywatnq form~ wlasnosci kt6re w wi~kszosci Sq
malymi plac6wkami handlowymi.
Do najwi~kszych i zarazem najwazniejszych zaklad6w pracy pod wzgl~dem zagrozen
pozarovvych i innych miejscowych zagrozen nalezy zaliczyc:
• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Zesp61 Zaklad6w Lecznictwa
Zamkni~tego i Otwartego (zagrozenie pozarowe i zagrozenie ludzi).
• Zaklad Przetw6rstwa Mlecznego "Dr Oetker" ( zagrozenie pozarowe i inne miejscowe
zagrozenia wynikajqce ze stosowania amoniaku, kwasu azotowego i lugu sodowego)
• Miejskie Przedsi~biorstwo Uslug Komunalnych "PUK" sp. z 0.0. (zagrozenie pozarowe),
• Autohit (zagrozenie pozarowe ).
• Stacje Paliw Plynnych (zagrozenie pozarowe i wybuchowe)
Z danych statystycznych zdarzen za okres ostatnich kilku lat wynika, ze najwi~ksza
ich liczba (w skali powiatu) powstala na terenie samego miasta Makowa Maz.

GlOwne przyczyny powstawania pozarow na terenie Miasta Makow Maz.
w 2012 r.
Przyczyny powstawania pozarow

Hose

Nieostroznosc Os6b Doroslych przy poslugiwaniu si~ ogniem otwartym,
w tym papierosy, zapalki
Wady urzqdzeI1 i instalacji elektrycznych
Wady srodk6w transportu
Inne przyczyny
Podpalenia
Nieprawidlowa eksploatacja urzqdzeI1 ogrzewczych
NOD przy poslugiwaniu silt substancjami latwopalnymi i
pirotechnicznymi
Nieprawidlowa eksploatacja urzqdzen ogrzewczych na paliwo stale
Wady urzqdzeI1 mechanicznych
Razem

21
5
4
3
1
1
1

1
1
38

II

GlOwne przyczyny powstawania miejscowych zagrozen na terenie miasta
Makow Maz. w 2012 r.
Przyczyny powstawania miejscowych zagrozen
Inne przyczyny
Nieustalone
Niezachowanie zasad bezpieczenstwa ruchu srodk6w transportu
Nietypowe zachowanie si~ zwierzqt
Huragany, silne wiatry, tornada
Gwaltowne opady atmosferyczne

Hose
25
10
9
9
5
1

I
I

i

I

I

:Gwaltowne rz bory wod
,Wady konstrukcji budowlanych
:Nieumyslne dzialanie czlowieka
1fU_s_zk_o_d_z_e_ni_a_s_ie_c_i_in_s_ta1_a_c....
-

1
1
1

I

I
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W roku ubieglym 20% wszystkich zdarzen powstalych na terenie powiatu
makowskiego odnotowano w samym miescie Makow Maz., z tego 7 % to poiary, 12 %
miejscowe zagroienia i 1 % to alarmy falszywe.

Zabezpieczenie operacyjne powiatu makowskiego i miasta Makowa
Mazowieckiego.
Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowi Jednostka Ratowniczo - Gasnicza w
Makowie Mazowieckim wraz z Posterunkiem JRG w Rozanie oraz 61 jednostek
Ochotniczych Strazy Pozamych z ktorych 12 jest whtczonych do KSRG.
Samochody ratowniczo - gasnicze i sprz~t specjalistyczny b~d~cy w dyspozycji
Komendy Powiatowej Panstwowej StraZy Poiarnej w Makowie Mazowieckim;
Lp.~~~,
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-2Ro~ieracze pg~i:ej 5 do 10 ton LUKAS
Noz~~J)~\V):'zej 20 do 30 ton LUKA?
Ro~pieracze kolumnowe do 0,}5 m LUKb~
Pom2ypy~r~ S2alinowe dla 2 ur~~dzen LUKAS
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lednostki OSP na terenie powiatu makowskiego dysponujq 74 pojazdami w tym :
- 5 samochodami cittZkimi,
- 27 samochodami srednimi,
- 30 samochodami lekkimi,
- 12 samochodami specjalnymi.

WNIOSKI

1.

Detzyc do ograniczenia ruchu pojazdow przewozetcych przez teren miasta w
godzinach

najwi~kszego nat~zenia

ruchu drogowego, toksycznych srodkow

przemyslowych (TSP) i materialow niebezpiecznych.
2. Kontynuowac dzialania celem wyegzekwowania obowiq;zku wyposazenia
wytypowanych obiektow, w

instalacj~

sygnalizacji alarmu pozaru (ISA)

podletczenia jej do siedziby KP PSP.
3. Ukierunkowywac czynnosci dzialan kontrolno-rozpoznawcze w obiektach
uZytecznosci publicznej i zbiorowego zamieszkania ..

.

...

•.
4. Kontynuowac dzialania profilaktyczno-propagandowe wsrod spoleczenstwa,
w zakresie podnoszenia swiadomosci przestrzegania przepisow i zasad
ochrony przeciwpozarowej.

Opracowano:
Wydzial Operacyjny

