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Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z Postanowieniem Nr 110/2018 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce 

z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim zapraszam na I sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która 
odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Makowie Mazowieckim z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta.

4. Złożenie ślubowania przez Radnych.

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

6. Stwierdzenie prawomocności obrad.

7. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących/ 

Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

11. Zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji.

BURMISTRZ MIASTA

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/ 71-71-002 wew. 71-42 1-507



Protokół z I sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

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

Obrady I sesji trwały w czasie od godz. 1200 do godz. 1400

Ad pkt 1.
Otwarcie sesji.

Obrady I sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 1200 otworzył Radny Rady 
Miejskiej najstarszy wiekiem, Pan Zdzisław Sawicki. Poinformował, iż na podstawie art. 20 
ust 2, 2c i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I sesję nowo 
wybranej Rady Gminy zwołuje Komisarz Wyborczy zaś jej obradom do czasu wyboru 
Przewodniczącego Rady przewodniczy najstarszy wiekiem Radny obecny na sesji. Następnie 
przywitał Burmistrza Miasta - Pana Tadeusza Ciaka i jego zastępcę - Panią Anetę Wandę 
Dąbrowską, Przedstawicieli Miejskiej Komisji Wyborczej na czele z Przewodniczącym 
Panem Grzegorzem Napiórkowskim. Przywitał Panią i Panów Radnych. Pogratulował 
wyrażonego w wyborach społecznego zaufania. Wyraził przekonanie, że tego kredytu 
i pokładanych w Radnych nadziei nie zawiodą. Przywitał mieszkańców Makowa 
Mazowieckiego, wszystkich zaproszonych gości oraz przedstawicieli prasy. Poinformował, że 
zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt Ib ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady 
rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 
gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Ad pkt 2.
Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej.

Radny Zdzisław Sawicki poinformował, że zgodnie z art. 449 Kodeksu Wyborczego 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Grzegorz Napiórkowski wydaje członkom 
Rady zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. 
Poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Grzegorza Napiórkowskiego 
o wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Grzegorz Napiórkowski zauważył, że w roku 
szczególnym przyszło Państwu Radnym składać ślubowanie, ponieważ obchodzona jest 100 
rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dodał, że w dniu 21 października 2018 r. 
odbyły się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw jak również na 
wójtów, burmistrzów, prezydentów. W Mieście Maków Mazowiecki spośród pięćdziesięciu 
dwóch kandydatów wybrano piętnastu Radnych. Następnie w imieniu własnym oraz 
członków Miejskiej Komisji Wyborczej złożył Państwu Radnym gratulacje odnośnie wyboru 
i życzył, aby z dużą łatwością przychodziło Państwu Radnym wypełnić słowa przysięgi, jaką 
niebawem będą składać. Nadmienił, że według statystyk wśród piętnastu Radnych jest pięciu 
Radnych, którzy po raz pierwszy zostali wybrani. Dziesięciu zostało wybranych kolejny raz, 
spośród tych dziesięciu ośmiu Radnych drugi raz z rzędu, a spośród tych dziesięciu dwóch, 
z czego jeden Radny Dariusz Miecznikowski jest Radnym czwarty raz z rzędu. Podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia wyborów. Członkom
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Obwodowych Komisji, a było ich dwa rodzaje (tzw. dzienna i nocna), członkom Miejskiej 
Komisji Wyborczej oraz pracownikom Urzędu Miejskiego, którzy dbali od samego początku, 
aby wybory przebiegły sprawnie.

Następnie Przewodniczący MKW Grzegorz Napiórkowski wręczył Radnym zaświadczenia 
o wyborze na Radnego Rady Miejskiej.

Ad pkt 3.
Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta.

Radny Zdzisław Sawicki poinformował, że zgodnie z art. 490 Kodeksu Wyborczego Miejska 
Komisja Wyborcza wydaje Burmistrzowi Miasta zaświadczenia o wyborze na Burmistrza 
Miasta. Poprosił Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Pana Grzegorza 
Napiórkowskiego o wręczenie Burmistrzowi Miasta zaświadczenia o wyborze.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Grzegorz Napiórkowski powiedział, że jest mu 
niezmiernie miło, że Pan Tadeusz Ciak został Burmistrzem Miasta na kolejną kadencję w tym 
szczególnym roku. Dodał, że jest to rok symboli, bo to jest trzecia kadencja Pana Tadeusza 
Ciaka. Pierwszy raz w historii makowskiego samorządu drugi raz z rzędu, a trzeci raz w ogóle 
Pan Tadeusz Ciak został wybrany na Burmistrza Miasta. Życzył Burmistrzowi Miasta 
wszystkiego dobrego. Dodał, że mieszkańcy docenili działania Burmistrza Miasta przez 
osiem lat i wyraził nadzieję, że kolejne pięć lat będą jeszcze lepsze niż te, które były.

Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 4.
Złożenie ślubowania przez radnych.

Radny Zdzisław Sawicki powiedział, że teraz nastąpi moment szczególny, czyli złożenie 
ślubowania przez nowo wybranych Radnych zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym. - którego zapis brzmi „przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”. Następnie prosił najmłodszego 
Radnego - Pana Pawła Falbę, o zajęcie miejsca za mównicą celem odczytywania nazwisk 
i imion Radnych. Wyjaśnił, że ślubowanie będzie miało następujący przebieg: Radny 
Zdzisław Sawicki, jako prowadzący tej części sesji, odczyta rotę ślubowania. Radny Paweł 
Falba będzie odczytywał kolejno nazwiska i imiona Radnych w kolejności alfabetycznej. 
Każdy wyczytany Radny wstaje i wypowiada według swojego wyboru słowo „ślubuję” lub 
zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Przeczytał rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki 
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców”.

Radny Paweł Falba odczytał kolejno nazwiska, wszyscy Radni wypowiedzieli zwrot: 
„Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Rota ślubowania stanowi załącznik nr 4, lista radnych, którzy złożyli ślubowanie stanowi 
załącznik nr 5.

Ad pkt 5.
Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.

Radny Zdzisław Sawicki powiedział, że teraz nastąpi moment szczególny, czyli złożenie 



ślubowania przez Burmistrza Miasta zgodnie z art, 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym.

Burmistrz elekt Tadeusz Ciak złożył ślubowanie:

„Obejmując urząd burmistrza miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”

Rota ślubowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 6.
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny Zdzisław Sawicki podziękował i pogratulował Panu Burmistrzowi i Radnym. 
Stwierdził, że Radni, którzy złożyli ślubowanie objęli mandat Radnego Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim VIII kadencji. Ślubowanie złożyło 15 Radnych, czyli pełny skład 
Rady Miejskiej. Mając powyższe na uwadze stwierdził prawomocność inauguracyjnej sesji 
Rady Miejskiej. Wyjaśnił, że w zaproszeniu na dzisiejszą sesję jest podany proponowany 
porządek obrad. Poinformował, że na podstawie art. 20 ust. la ustawy o samorządzie 
gminnym po złożeniu ślubowania przez Radnych, Rada Miejska może wprowadzić zmiany 
w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Zwrócił się 
z zapytaniem, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi bądź propozycje do proponowanego 
porządku obrad?

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że nie ma uwag do protokołu, ale jeśli Pan 
Przewodniczący pozwoli, to chciałby zabrać głos. Dodał, że ucichły echa przedwyborczych 
obietnic, które miały za zadanie zjednoczyć sobie potencjalnych wyborców. Jedne zabawne, 
niektóre nieprzyzwoite w swojej naiwności, ale niektóre konkretne i ważne dla miasta. 
Burmistrz Miasta zaprosił kandydatów na burmistrza do rozmowy i wsparcia w działaniu na 
rzecz Miasta Maków Mazowiecki. Wyraził nadzieję, że niezależnie od tego, jakie piastują 
stanowiska będą chcieli pro publico bono przy otwartości naszego urzędu zrealizować ważne 
społecznie projekty. Chciałby także po raz kolejny podkreślić, iż program wyborczy Komitetu 
Nasze Miasto Maków będzie z należytą starannością wprowadzany w życie. W tym miejscu 
serdecznie podziękował Makowianom za wybór radnych i burmistrza z wyżej wymienionego 
komitetu, co równocześnie zobowiązuje do realizacji jego założeń programowych.
Następnie Burmistrz Miasta przypomniał najważniejsze zadania do realizacji:
1. DROGI, CHODNIKI, PARKINGI - kontynuacja i dalsze remonty dróg w mieście oraz 
zagospodarowanie terenu tzw. Dworca PKS i nadanie mu nowych funkcji;
2. EKO MAKÓW - budowa elektrowni wodnej wraz z bulwarami nad rzeką, inwestycje 
w skwery i tereny zielone, rewitalizacja parku sapera oraz dalsza rozbudowa ciepłowni i sieci 
ciepłowniczej;
3. MAKÓW BEZ KORKÓW - realizacji koncepcji „małej obwodnicy” Makowa;
4. TERENY INWESTYCYJNE - kontynuacja prac związanych z pozyskaniem terenów 
po byłym PGR i zaadaptowania ich pod nowe inwestycje;
5. MAKOWSKI ROWER - realizacja koncepcji ścieżek rowerowych;
6. PROGRAM PODWÓRKO - wsparcie mieszkańców w dążeniu do zmiany swojego 
najbliższego otoczenia;
7. SPORTOWY MAKÓW - dalsze inwestycje w sport i zdrowie, remont stadionu 
miejskiego, budowa siłowni i placów zabaw, stworzenie wzgórza dla amatorów sanek i nart.
8. MONITORING MIEJSKI - wdrażanie systemów na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
w mieście.
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9. PROGRAM ŻŁOBEK - powołanie pierwszego publicznego żłobka.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak podkreślił, że nie były to tylko i wyłącznie marzenia i hasła 
wyborcze zdecydowanie to będą zadania, które chciałby wprowadzić w życie i zrealizować w 
mieście Maków Mazowiecki. Powiedział, że to od Radnych RM będzie zależeć kształt 
budżetu, hierarchia ważności zadań, kierunki rozwoju miasta. Nadmienił, że podejmowanie 
decyzji to nie tylko chwile radości i euforii, (których ma nadzieje, że będzie najwięcej i takich 
nie zabraknie), to często żmudna praca, wybór między większym a mniejszym złem, 
to czasem niepopularne społecznie decyzje, które jednocześnie nie mogą być niepodjęte 
ze względu na szeroko rozumiany interes miasta. To także od Radnych zależy jakość i sposób 
prowadzenia dyskusji wyrażania opinii i polemik. Poprosił, aby nie wprowadzać na tę salę, 
która powinna być wzorem merytorycznych starć i wzajemnego szacunku, emocjonalnych 
przepychanek. Samorządność obejmuje realizację wielorakich celów danej społeczności 
w różnych obszarach życia. Oznacza ona nie tylko dostarczenie odpowiedniego zakresu usług 
lokalnych, a także a może przede wszystkim troskę o życie i radość mieszkańców, tworząc 
przestrzeń dla szeroko rozumianej partycypacji i dialogu społecznego. Dodał, że tyle się 
mówi o budżecie partycypacyjnym, czy o budżecie społecznym tyle się mówi o udziale 
społeczeństwa w zarządzaniu miastem, żeby mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki nie 
czuł się tylko i wyłącznie odbiorcą działań samorządu, ale żeby czuł się w pewien sposób ich 
autorem. Burmistrz Miasta pogratulował Wszystkim Państwu tego zaszczytnego Wyboru i 
dodał, iż wie, że tworząc partnerskie relacje Burmistrz Miasta i Radni RM będą motorami 
Miasta Maków Mazowiecki w jego rozwoju. Następnie zwrócił się do Dyrektorów, Prezesów, 
Kierowników, od których wymaga i oczekuje najwięcej, nie dla siebie i swojego splendoru, 
ale dla każdego z mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki z osobna i działań pro 
rozwojowych czy to w dziedzinie nauki, kultury, sportu czy usług komunalnych. Z drugiej 
strony deklaruje swoje wsparcie i rzetelną współpracę. Na ręce Pana Przewodniczącego 
Miejskiej Komisji Wyborczej złożył podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych 
w wybory i w jakość ich przeprowadzenia. Dodał, że jest obecny na sali Przewodniczący 
Jerzy Dąbrowski i chciałby życzyć wszystkim, aby te pięć lat VIII kadencji były jakościowo 
i pod względem merytorycznej dyskusji, która tu przebiegała i realizacji inwestycji tak samo 
dobre jak były za czasów Przewodniczącego Jerzego Dąbrowskiego, za którą to współpracę 
wielokrotnie dziękował, ale i tu z tego miejsca chciałby jeszcze na zakończenie serdecznie mu 
podziękować.

Radny Zdzisław Sawicki zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi 
bądź propozycje do proponowanego porządku obrad?

Uwag i propozycji nie było, wobec czego Radny Zdzisław Sawicki stwierdził, że Rada 
Miejska będzie obradowała na I sesji w dniu 22 listopada 2018 r. wg przedstawionego 
porządku:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Rady Miejskiej.
3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta.
4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
7. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.
8. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego

i Wiceprzewodniczących/ Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
11. Zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji.

Ad pkt 7
Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Zdzisław Sawicki poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady. Dodał, że jego zdaniem będzie właściwe, jeśli osoba zgłaszająca kandydata, zechce go 
krótko zarekomendować. Przypomniał, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na 
kandydowanie, dlatego każdorazowo będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszonej osoby, 
czy wyraża zgodę. Poinformował, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Nadmienił, że bezwzględna większość 
głosów oznacza, co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych 
głosów, tzn. „przeciwnych” i „wstrzymujących się”.

Radna Małgorzata Jolanta Długołęcka zgłosiła kandydaturę Radnego Dariusza Artura 
Miecznikowskiego. Swoją propozycję umotywowała tym, iż jest to jego czwarta kadencja. 
Przez tyle lat poświęcał swój czas pracując w Radzie Miejskiej na rzecz mieszkańców Miasta 
Maków Mazowiecki. Dodała, że jej czteroletnia współpraca z Radnym pokazała, że należy 
mu się to stanowisko. Ponad 30 lat pracuje w tym samym zakładzie pracy. Zna go doskonale 
i wie, że jest godny zaufania i ma nadzieję, że koledzy poprą jej propozycję.

Radny Zdzisław Sawicki zwrócił się z zapytaniem do radnego Dariusza Artura 
Miecznikowskiego, czy wyraża on zgodę na kandydowanie.

Radny Dariusz Artur Miecznikowski odpowiedział, że wyraża zgodę.

Radny Tadeusz Szczuciński zgłosił kandydaturę Radnego Arkadiusza Dobrzyńskiego. 
Wyjaśnił, że obserwując Radnego Arkadiusza Dobrzyńskiego nie na tej sali, ale poprzez 
media to, jaki ma kontakt ze społecznością lokalną oraz, że pełnił zaszczytną funkcję 
Przewodniczącego Komisji Oświaty Radny uważa, że jest on dobrym kandydatem na 
Przewodniczącego RM. Poprosił Radnych o poparcie kandydatury Radnego Arkadiusza 
Dobrzyńskiego.

Radny Zdzisław Sawicki zwrócił się z zapytaniem do Radnego Arkadiusza Dobrzyńskiego, 
czy wyraża on zgodę na kandydowanie.

Radny Arkadiusz Dobrzyński odpowiedział, że wyraża zgodę.

Ad pkt 8.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczących/ Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Zdzisław Sawicki powiedział, że w celu zapewnienia tajności głosowania - zgodnie 
z 8 punktem porządku obrad, Rada przystąpi do powołania Komisji Skrutacyjnej dla wyboru 
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Przypominał, że osoby 
zgłoszone w skład Komisji Skrutacyjnej nie będą mogły kandydować do funkcji 
Przewodniczącego ani Wiceprzewodniczących Rady. Poprosi o zgłaszanie kandydatów na 

5



członków Komisji Skrutacyjnej. Zaproponował, aby ww. komisja liczyła trzy osoby wzorem 
lat ubiegłych. Poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Dariusz Miecznikowski zgłosił kandydaturę Radnego Grzegorza Boguszewskiego, 
Radnego Krzysztofa Adama Ogara, Radnego Jana Mróz.

Radny Zdzisław Sawicki zgłosił wniosek, aby Komisja Skrutacyjna liczyła 3 osoby. Zwrócił 
się z zapytaniem, czy Radni wyrażają zgodę?

Radni wyrazili zgodę.

Więcej kandydatur nie było, wobec czego Radny Zdzisław Sawicki zaproponował, aby 
kandydaturę Radnego Grzegorza Boguszewskiego, Krzysztofa Adama Ogara i Jana Mróz na 
członków Komisji Skrutacyjnej przegłosować podczas jednego głosowania.

Radni wyrazili zgodę.

Radny Zdzisław Sawicki poinformował, iż w przypadku głosowania jawnego na sesjach 
przeprowadza się głosowanie imienne. Wyjaśnił, że będzie odczytywał nazwisko i imię 
każdego z Radnych i prosi o odpowiedź, czy Radny jest za, przeciw czy wstrzymał się od 
głosu. Następnie kandydatury Radnego Grzegorza Boguszewskiego, Radnego Krzysztofa 
Adama Ogara, Radnego Jana Mroza na członków Komisji Skrutacyjnej poddał pod 
głosowanie:

1. Bielacki Grzegorz - za
2. Boguszewski Grzegorz - za
3. Długołęcka Małgorzata Jolanta - za
4. Dobrzyński Arkadiusz - za
5. Falba Paweł - za
6. Leśniak Sławomir Maciej - za
7. Mróz Jan - za
8. Miecznikowski Dariusz - za
9. Ogar Krzysztof Adam - za
10. Paczkowski Marian - za
11. Piątek Mirosław - za
12. Sawicki Zdzisław - za
13. Szczuciński Tadeusz - za
14. Śmiałkowski Michał Arkadiusz - za
15. Traczewski Wojciech - za

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

Radny Zdzisław Sawicki stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została wybrana w składzie: 
Radny Grzegorz Boguszewski, Radny Krzysztof Adam Ogar, Radny Jan Mróz. Poprosił 
Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się i o przygotowanie kart do głosowania, których 
nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Następnie ogłosił przerwę, która trwała 
w czasie od godz. 1230 do 1240.

Radny Zdzisław Sawicki wznowił obrady. Poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie 
tajnego głosowania w warunkach tę tajność zapewniających. Zwrócił się z zapytaniem, który 
z radnych został Przewodniczącym Komisji. Dodał, że Przewodniczącym Komisji 
Skrutacyjnej został Pan Krzysztof Adam Ogar.
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Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Adam Ogar powiedział, że głosowanie 
odbywa się na sesji poprzez wywołanie przez członka Komisji Skrutacyjnej według listy 
obecności nazwiska Radnego, który podchodzi do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej 
wrzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan 
umożliwiający Radnym tajne i dyskretne dokonanie wyboru kandydata na karcie do 
głosowania. Karty do głosowania w przypadku zgłoszenia, co najmniej dwóch kandydatów 
sporządzone są według jednolitej formy. Zawierają brzmienie: - „Karta do głosowania 
w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim” oraz 
zamieszczone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska Radnych zgłoszonych na 
kandydatów przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Obok każdego 
nazwiska z prawej strony umieszcza się jednakową kratkę. Radni dokonują wyboru poprzez 
postawienie znaku X w jednej kratce obok nazwiska kandydata opowiadając się za wyborem 
tego kandydata na przewodniczącego Rady Miejskiej. Jeżeli radny na karcie do głosowania 
postawi znak X więcej niż w jednej kratce lub nie postawi znaku X w kratce obok nazwiska 
żadnego kandydata - głos taki uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny niesporządzone 
przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych Komisja nie 
bierze w ogóle pod uwagę.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Adam Ogar odczytywał kolejno z listy 
nazwiska Radnych, którzy głosowali w sposób tajny.

Radny Zdzisław Sawicki ogłosił przerwę, która trwała w czasie od godz. 1300 do 1310.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Adam Ogar odczytał protokół Komisji 
Skrutacyjnej powołanej w dniu 22 listopada 2018 r. dla wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 10 głosami „za” wybrany został 
Pan Dariusz Artur Miecznikowski.

Radny Zdzisław Sawicki pogratulował Panu Dariuszowi Arturowi Miecznikowskiemu 
wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim. Wyraził 
przekonanie, że będzie on sprawował tę funkcję dobrze, konstruktywnie i obiektywnie. 
Będzie przewodniczył obradom w sposób taki, że wzniesie się ponad podziały grupowe, 
klubowe i wszelkie inne, ku dobru całej Rady Miejskiej oraz ku pożytkowi Miasta Maków 
Mazowiecki.

Ad pkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Zdzisław Sawicki powiedział, że w związku z dokonanym wyborem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, przy zachowaniu procedur wyborczych, należy przystąpić 
do podjęcia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Zdzisław Sawicki przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Następnie projekt uchwały poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów

Imienny wykaz głosowania Radnych RM stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych. 15 głosami „za” podjęła
7 



uchwałę Nr 1/01/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny Zdzisław Sawicki poprosił Pana Przewodniczącego Dariusza Artura 
Miecznikowskiego o dalsze przewodniczenie sesji.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski podziękował Radnemu Zdzisławowi 
Sawickiemu za dotychczasowe prowadzenie obrad sesji. Następnie, serdecznie podziękował 
wszystkim Radnym za powierzone zaufanie. Dodał, że jest w pełni świadomy obowiązków, 
jakie ta funkcja przed nim stawia. Kierowanie pracą Rady Miejskiej to prawdziwy zaszczyt 
i wyróżnienie. Obiecał, że wykorzysta swoje umiejętności oraz doświadczenie, aby 
powierzone obowiązki i zadania realizować rzetelnie i godnie, z pełną odpowiedzialnością dla 
dobra miasta i jego mieszkańców. Następnie pogratulował Burmistrzowi Tadeuszowi Ciak 
ponownego wyboru na stanowisko. Dodał, że wyniki ostatnich wyborów pokazały, 
że koncepcja rozwoju Makowa Mazowieckiego znalazła szerokie uznanie. Wyraził nadzieję, 
że kontynuacja współpracy będzie owocna i twórcza dla dalszego rozwoju i dobra miasta.

Ad pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że § 17 ust. 1 Statutu 
Miasta Maków Mazowiecki mówi o wyborze i liczbie Wiceprzewodniczących Rady. Liczba 
ta nie może przekroczyć dwóch. Jednakże Rada musi to podjąć odrębną uchwałą. W związku 
z powyższym prosi o składanie propozycji odnośnie liczby Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej. Zaproponował, aby było dwóch wiceprzewodniczących, wzorem ubiegłych 
kadencji. Dodał, że taka forma sprawdziła się w poprzedniej kadencji.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zwrócił się z zapytaniem, czy są inne 
propozycje.

Innych propozycji nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski 
wniosek o liczbie dwóch wiceprzewodniczących poddał pod głosowanie:

1. Bielacki Grzegorz - za
2. Boguszewski Grzegorz - za
3. Długołęcka Małgorzata Jolanta - za
4. Dobrzyński Arkadiusz - za
5. Falba Paweł - za
6. Leśniak Sławomir Maciej - za
7. Mróz Jan - za
8. Miecznikowski Dariusz - za
9. Ogar Krzysztof Adam - za
10. Paczkowski Marian - za
11. Piątek Mirosław - za
12. Sawicki Zdzisław - za
13. Szczuciński Tadeusz - za
14. Smiałkowski Michał Arkadiusz - za
15. Traczewski Wojciech - za

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów
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Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Następnie projekt 
uchwały poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Imienny wykaz głosowania Radnych RM stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” podjęła 
uchwałę Nr 1/02/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad pkt 11
Zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poprosił o zgłaszanie kandydatów 
na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Radny Sławomir Leśniak zgłosił kandydaturę Radnej Małgorzaty Jolanty Długołęckiej.

Radny Mirosław Piątek zgłosił kandydaturę Arkadiusza Dobrzyńskiego. Uargumentował swój 
wybór tym, iż był on Przewodniczącym Komisji Oświaty (...). Wywiązywał się z tej roli 
bardzo dobrze i na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej również sobie poradzi.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zwrócił się z zapytaniem, czy są jeszcze 
inne kandydatury .

Innych kandydatur nie było, wobec tego poinformował, że wśród zgłoszonych kandydatów na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej są:
- Pani Małgorzata Jolanta Długołęcka,
- Pan Arkadiusz Dobrzyński.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zwrócił się z zapytaniem do Radnej 
Małgorzaty Jolanty Długołęckiej, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radna Małgorzata Jolanta Długołęcka wyraziła zgodę.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zwrócił się z zapytaniem do Radnego 
Arkadiusza Dobrzyńskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.

Radny Arkadiusz Dobrzyński wyraził zgodę.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę w obradach, która trwała 
w czasie od godz. 132>do 133'\

Radny Krzysztof Adam Ogar przedstawił zasady głosowania w przypadku zgłoszenia dwóch 
kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Karty do głosowania, sporządzane 
odrębnie dla każdego kandydata, według jednolitej formy, Zawierają brzmienie: - „Karta do 
głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim” 
oraz pytanie na jednej karcie „Czy jesteś za wyborem radnej Małgorzaty Jolanty Długołęckiej
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na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim” na drugiej karcie pytanie 
„Czy jesteś za wyborem radnego Arkadiusza Dobrzyńskiego na wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim”. Obok nazwiska z prawej strony umieszcza się dwie 
jednakowe kratki: jedna nad wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”. Radny dokonuje 
wyboru, poprzez postawienie znaku „x” w kratce nad wyrazem „tak” opowiadając się w ten 
sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się w ten sposób 
przeciwko wyborowi tego kandydata, na każdej z kart. Jeżeli radny na karcie do głosowania: 
postawił znak „x” jednocześnie w kratce nad wyrazem „tak”, jak i w kratce nad wyrazem 
„nie”: nie postawił znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „tak” ani nad wyrazem „nie”; - jego 
głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną 
są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna w ogóle nie bierze 
pod uwagę. Kandydata na wiceprzewodniczącego Rady uważa się za wybranego, jeżeli w 
głosowaniu uzyskał ilość głosów (znaków „x” w kratce nad wyrazem „tak”), przewyższającą 
połowę liczby radnych obecnych na sesji. Jeżeli w wyniku wyborów tylko jeden kandydat 
otrzymał wymaganą ilość głosów przeprowadza się dodatkowe wybory drugiego 
wiceprzewodniczącego.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Adam Ogar odczytywał kolejno z listy 
nazwiska Radnych. Radni dokonywali aktu głosowania w sposób tajny.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 
godz. 1345 do 1355.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Krzysztof Adam Ogar odczytał protokoły Komisji 
Skrutacyjnej powołanej w dniu 22 listopada 2018 r. dla wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, które stanowią załączniki nr 10,11 do protokołu.

Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zostali: Małgorzata Jolanta 
Długołęcka - 12 głosami „za” , Radny Arkadiusz Dobrzyński - 14 głosami „za”.

Ad pkt 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Następnie projekt uchwały poddał 
pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Imienny wykaz głosowania Radnych RM stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła 
uchwałę Nr 1/03/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad pkt 13.
Wolne wnioski i informacje.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak serdecznie pogratulował Przewodniczącemu RM 
i Wiceprzewodniczącym RM wyboru. Dodał, że uważa, iż czują satysfakcję i radość, ale 
również odczuwają ciężar. Wyraził nadzieję, że przymiotnikami, które będą cechowały 
członków prezydium będzie konsolidacja, dialog, dobra merytoryczna, dyskusja i tego 
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własnego okręgu tylko są Radnymi miasta, tak samo Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 
są Prezydium całej Rady. Poinformował, że Miasto Maków Mazowiecki brało udział 
w konkursie ogłoszonym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016 - 2019 i jego projekt zajął pierwsze miejsce. Dodał, że jest to bardzo 
ważny projekt, jeśli chodzi o infrastrukturę i o połączenia drogowe w Mieście Maków 
Mazowiecki. Burmistrz Miasta podziękował Panu Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, 
który angażuje się w sprawy lokalne, chociaż przeniósł się do Warszawy, ale nie zapomina 
skąd jest. Dodał, iż uważa, ze jest to początek rozwiązywania problemów komunikacyjnych 
miasta. Wyraził nadzieję, że finał będzie na tyle dobry, że korki z Miasta Maków Mazowiecki 
zupełnie znikną. Zaproponował, aby zwołać kolejną sesję w przyszłym tygodniu ze względu 
na to, iż toczą się różne sprawy i trzeba zająć się żywymi problemami mieszkańców.

Radny Jan Mróz pogratulował wyboru Burmistrzowi Miasta, Państwu Radnym oraz 
Prezydium RM. Dodał, że Radni RM są z różnych komitetów wyborczych i mają różne 
poglądy, ale cel, który ich łączy jest wspólny, czyli dalszy rozwój miasta i poprawa 
warunków życia mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki. Jak się okazało kierunek, który 
był przyjęty przed czterema laty był słuszny i myśli, że Burmistrz Miasta i Rada Miejska dalej 
będą w tym kierunku podążali, niezależnie od tego, jakie będą po drodze problemy.

Ad pkt 14.
Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad I sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz 
Artur Miecznikowski o godz. 1400 zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:
Cikacz

InspektóKUM

MałueTz Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski
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RADA MIEJSKA 
w Makowie Mazowieckim

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 
NA I SESJI RADY MIEJSKIEJ 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM 
W DNIU 22 LISTOPADA 2018 r.

Załącznik Nr..... ...................

do Protokołu Nr ..........

z dnia

1. Bielacki Grzegorz

2. Boguszewski Grzegorz

3. Długołęcka Małgorzata Jolanta

4. Dobrzyński Arkadiusz

5. Falba Paweł

6. Leśniak Sławomir Maciej

7. Miecznikowski Dariusz Artur

8. Mróz Jan

9. Ogar Krzysztof Adam

10. Paczkowski Marian

11. Piątek Mirosław

12. Sawicki Zdzisław

13. Szczuciński Tadeusz

14. Smiałkowski Michał Arkadiusz

15. Traczewski Wojciech



Lista osób zaproszonych na I Sesję 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

w dniu 22 listopada 2018 r.

Załącznik Nr.........tk........

do Protokołu Nr.... X......

1. Deptuła Zbigniew

2. Augustyniak Mirosław

3. Wierzbicki Dariusz

4. Kos Andrzej Jan

5. Włoczkowska Teresa Jolanta

Starosta Powiatu
Makowskiego

Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady
Powiatu Makowskiego

Wiceprzewodniczący 
Radny Powiatu 
Makowskiego

Wiceprzewodniczący
Radny Powiatu 
Makowskiego

6. Barański Rafał Radny Powiatu 
Makowskiego

7. Kołodziejski Cezary

8. Ciesielska Katarzyna

9. Poniatowski Tomasz

Radny Powiatu
Makowskiego

Prezes SM „Jubilatka”

10. Gadomski Lech

11. Jaroszewska Hanna

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM „Jubilatka”

Prezes Spółki JUMA

Prezes Spółki TBS

12. Napiórkowski Grzegorz

13. Piegutkowski Andrzej

14. Miecznikowska Ewa

15. Wróblewska Katarzyna

Prezes Spółki MPUK

Przewodniczący
NSZZ” Solidarność”

Zastępca Prezesa Oddziału 
Powiatowego ZNP

Naczelnik Urzędu
Skarbowego



16. Zakrzewska Marzena

17. Gołębiewski Arkadiusz

Komendant Powiatowy 
Policji w Makowie 
Mazowieckim

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Makowie Mazowieckim

18. Grabowski Roman Prezes S-ni Zaop. i Zb.

19. Wielgolewski Jerzy

20. Pilniakowska Lucyna

Dyrektor SP ZOZ

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

21. Kamińska Anna Dyrektor SP nr 1

22. Płosińska Elżbieta

23. Gołyś Barbara

24. Sobolewska Anna

Dyrektor SP nr 2

Dyrektor PS nr 1

Dyrektor PS nr 2

25. Milewska Małgorzata

26. Brzostek Barbara

27. Zatońska Anna

28. Grabowiec Adam

29. Pluciński Janusz

30. Orzeł Anna

31. Rulka Stanisław

32. Dębek Elżbieta

Dyrektor PS nr 4

Kierownik MOPS

Dyrektor MBP

Dyrektor MDK

Starszy Cechu

Naczelnik Urzędu
Pocztowego
w Makowie Mazowieckim

Prezes Oddziału
Powiatowego PSD

Prezes Koła
PZN Maków Mazowiecki



33. Zalewska Grażyna

34. Dzwonkowska Beata

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów
- Oddział Miejski

Tygodnik Ostrołęcki

42 ...........................................................................................................................................................
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Miasto 
Maków Mazowiecki

ŚLUBOWANIE RADNEGO

„Wierny Konstytucji 

i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, 

mając na względzie 

dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Maków Mazowiecki, 22 listopada 2Oi8r.



Miasto 
Maków Mazowiecki

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 490 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 754,1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w 
Makowie Mazowieckim stwierdza, źe w wyborach, 
które odbyły się dnia 21 października 2018 r.

Pan
CIAK Tadeusz

wybrany został

BURMISTRZEM 
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej 

oju 
Grzegorz Napiórkowski

Maków Mazowiecki, 22 listopada 2018 r.



Załącznik Nr..... Lz...............

do Protokołu Nr.... I..........
zd-.

LISTA RADNYCH VIII KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM, 

KTÓRZY ZŁOŻYLI ŚLUBOWANIE NA I SESJI 
W DNIU 22 LISTOPADA 2018 R.

1. Bielacki Grzegorz

2. Boguszewski Grzegorz

3. Długołęcka Małgorzata Jolanta

4. Dobrzyński Arkadiusz

5. Falba Paweł

6. Leśniak Sławomir Maciej

7. Miecznikowski Dariusz Artur

8. Mróz Jan

9. Ogar Krzysztof Adam

10. Paczkowski Marian

11. Piątek Mirosław

12. Sawicki Zdzisław

13. Szczuciński Tadeusz

14. Smiałkowski Michał Arkadiusz

15. Traczewski Wojciech





Załącznik Nr.......

do iJiwokołu Nr. 
z dnia.&■■■<<{

PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim VIII kadencji sporządzony
na sesji w dniu 22 listopada 2018 r.

Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Krzysztof Adam Ogar;
2) członek Komisji Skrutacyjnej - radny Grzegorz Boguszewski;
3) członek Komisji Skrutacyjnej - radny Jan Mróz
po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim obecnych na sesji uprawnionych 

do głosowania: 15
2. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zgłoszono kandydatury 

radnych:
1) Arkadiusz Dobrzyński;
2) Dariusz Artur Miecznikowski
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru przewodniczącego Rady, zgodnie 

z § 6 Regulaminu wynosi: 8
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ....
5. Liczba kart wyjętych z urny: ....x/.._5......

różnica ilości kart wyjętych a liczby osób, którym wydano karty do głosowania, powstała 
przypuszczalnie z powodu...........................................

6. Liczba kart nieważnych:..... ,(Q...V.
7. Liczba głosów nieważnych:...............
8. Liczba głosów ważnych: ...Z^>......
9. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru:..... ..........
10. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1) Arkadiusz Dobrzyński; oddano głosów....£>......;
2) Dariusz Artur Miecznikowski oddano głosów ....

Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, 
że kandydat, radny J.^GA^Puzyskał wymaganą liczbę głosów

(imię, imiona i nazwisko)

(określoną w pkt 3) i został wybrany na przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim.

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły okoliczności, które mogły mieć 
wpływ na ważność głosowania.

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
2) Członek Komisji Skrutacyjnej
3) Członek Komisji Skrutacyjnej



Załącznik Nr &
do Protokołu Nr ....^2.......

z dnia

UCHWAŁA NR 1/01/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1.Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim wybrany został Dariusz Artur Miecznikowski.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski
V



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1/01/2018

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Makowie Mazowieckim zobowiązana 
jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

BURMISTI Z MIASTA

mgr inż. J z Ciak



Załącznik Nr

do Protokołu Nr ... Jn...........

UCHWAŁA NR 1/02/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze. zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że Rada Miejska w Makowie Mazowieckim będzie miała dwóch 
Wiceprzewodniczących.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I

Przewodniczący Ęady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 1/02/2018

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada gminy ustala liczbę wiceprzewodniczących wybieranych 
ze swego grona bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Makowie Mazowieckim zobowiązana 
jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

BURM1; ;trz mi;trz miista
<—

mgr inż. idlusz Ciak



W
Załącznik Nr....

do Protokołu Nr __

PROTOKÓŁ 

i ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim VIII kadencji sporządzony 

na sesji w dniu 22 listopada 2018 r.

Komisja skrutacyjna w składzie:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Krzysztof Adam Ogar;

2) członek Komisji Skrutacyjnej - radny Grzegorz Boguszewski

3) członek Komisji Skrutacyjnej - radny Jan Mróz 

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim obecnych na sesji 

uprawnionych do głosowania: 15

2. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zgłoszono 

kandydaturę radnej: Małgorzaty Jolanty Długołęckiej.

3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady, 

zgodnie z § 6 Regulaminu, wynosi: 8
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:..... //.*??......

5. Liczba kart wyjętych z urny ........ ,

6. Liczba kart nieważnych..... ..............
7. Liczba głosów nieważnych:.....0.........

8. Liczba głosów ważnych:.... ...............
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata:....ZC2........

10. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata:.....5?...........

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, radna

Małgorzata Jolanta Długołęcka

uzyskała minimalną liczbę głosów określoną w pkt 3 i z została wybrana 

na wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia nie zaszły następujące okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na ważność głosowania: .

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

2) Członek Komisji Skrutacyjnej

3) Członek Komisji Skrutacyjnej



Załącznik Nr ........ aa.....
do Protokołu Nr.... ..............

z dni, ^.../Z.X.?2.dr

PROTOKÓŁ

z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim VIII kadencji sporządzony 

na sesji w dniu 22 listopada 2018 r.

Komisja skrutacyjna w składzie:

1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny Krzysztof Adam Ogar;

2) członek Komisji Skrutacyjnej - radny Grzegorz Boguszewski

3) członek Komisji Skrutacyjnej - radny Jan Mróz 

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim obecnych na sesji 

uprawnionych do głosowania: 15

2. Na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zgłoszono 

kandydaturę radnego: Arkadiusza Dobrzyńskiego.

3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru wiceprzewodniczącego Rady, 

zgodnie z § 6 Regulaminu, wynosi: 8

4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania:.... ...............

5. Liczba kart wyjętych z urny ........ ,
6. Liczba kart nieważnych......ó.........

7. Liczba głosów nieważnych:.....C............

8. Liczba głosów ważnych:.... ...............
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata:.... /"f...........
10. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata:.... /./...........

Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, radny

Arkadiusz Dobrzyński

uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w pkt 3 i z został wybrany 

na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.

Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia nie zaszły następujące okoliczności, które 

mogły mieć wpływ na ważność głosowania: .

Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ....A..^A..C..^.....

2) Członek Komisji Skrutacyjnej ...........

3) Członek Komisji Skrutacyjnej



Załącznik Nr....... 5..<4...........

do Protokołu Nr —L...........

UCHWAŁA NR 1/03/2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 Statutu Miasta Maków Mazowiecki 
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim wybrane zostały następujące osoby:

1) Małgorzata Jolanta Długołęcka,
2) Arkadiusz Dobrzyński.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 1/03/2018 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada gminy wybiera ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Makowie Mazowieckim zobowiązana 
jest do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.

BUR IISTRZ MIASTA 

mgr i -iż. Ihdeusz Ciak



Załącznik Nr

do Protokołu Nr..... Gr.........
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------------------------—----  . 9 y //

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na I sesji w dniu 22 łistopaidiS'20f8 r. h.:.

L.p. Nazwisko i Imię

Numer Uchwały/ Tytuł uchwały
Nr 1/01/2018 

w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady 

Miejskiej

Nr 1/02/2018 
w sprawie ustalenia liczby 

Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej

Nr 1/03/2018 
w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej

za przeciw wstrzymał się za przeciw wstrzymał się za przeciw wstrzymał się
1. Bielacki Grzegorz X X X
2. Boguszewski Grzegorz X X X
3. Długołęcka Małgorzata Jolanta X X X
4. Dobrzyński Arkadiusz X X X
5. Falba Paweł X X X
6. Leśniak Sławomir Maciej X X X
7. Miecznikowski Dariusz Artur X X X
8. Mróz Jan X X X
9. Ogar Krzysztof Adam X X X
10. Paczkowski Marian X X X
11. Piątek Mirosław X X X
12. Sawicki Zdzisław X X X
13. Szczuciński Tadeusz X X X
14. Smiałkowski Michał Arkadiusz X X X
15. Traczewski Waldemar X X X

Ogółem: za -15 g 
przeciw 
wstrzym;

osów,
0 głosów, 

iło się - 0 głosów

za -15 głosów, 
przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się - 0 głosów

za - 15 głosów, 
przeciw - 0 głosów, 
wstrzymało się - 0 głosów

Sporządził:
Małgorzata Cikacz


