RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 01.04.2019 r.
W0.0002.07.2019

Pani/Pan
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ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na VII sesję Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 1400
w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołów z obrad V i VI sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,
2) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta
Maków Mazowiecki w roku 2019,
3) w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych,
6) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2019- 2026,
7) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2019 rok,
8) informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
9) informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
10) analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
11) zajęcie stanowiska w sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie Mazowieckim.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski
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Protokół z VII sesji
Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim
odbytej w dniu 18 lutego 2019 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Mąko wie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego

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

Ad pkt 1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim o godz. 1400 otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał Radnych,
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, Skarbnika Miasta, zaproszonych gości, przedstawicieli
prasy.
Ustawowy skład Rady wynosi 15 Radnych. Obecnych na sali było 15 Radnych.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził quorum. Podejmowane
uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady VII sesji trwały w czasie od godz. 1400 do godz. 1600.
Ad pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad dwóch
punktów: ppkt 6) uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019- 2026, i ppkt 7) uchwały w sprawie dokonania
zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok. Wyjaśnił, że prośba
podyktowana jest perturbacjami związanymi z przetargiem na największą tegoroczną
inwestycję, czyli na ulice Przemysłową i Zachodnią. Dodał, że powie o tym szerzej
w sprawozdaniu z działalności.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
Przyjęcie protokołów z obrad V i VI sesji Rady.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019”,
2) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019,

1.
2.
3.
4.
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w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie
Mazowieckim,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków
Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych
dokumentów do ich potwierdzenia,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet
radnych,
6) informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta
Maków Mazowiecki,
7) informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta
Maków Mazowiecki,
8) analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
9) zajęcie stanowiska w sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie
Mazowieckim.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.
3)

6.
7.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski porządek obrad poddał pod głosowanie:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt 3.
Przyjęcie protokołów z obrad V i VI sesji Rady.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zapytał, czy są uwagi do protokołów
z obrad V i VI sesji Rady Miejskiej.
Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie
protokołu z V i VI sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Protokół z V i VI sesji Rady Miejskiej zostały przyjęty.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad pkt 4.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
przyjętych uchwal.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że rozpoczęły się prace związane z budową
kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej. Ta inwestycja będzie zakończona wykonaniem
nowej nawierzchnia ulicy wraz z chodnikiem. Ku końcowi zbliżają się prace związane
z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej. To jest pierwszy etap, żeby finalnie
w przyszłym roku zająć się remontem tej ulicy. Natomiast, zdaniem Burmistrza Miasta będzie
w ten sposób załatwiona ważna sprawa dla tego rejonu, czyli odprowadzanie wód
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deszczowych. Dodał, że po przeprowadzonych przetargach zostanie rozpoczęta realizacja
projektu mającego na celu podniesienia kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli
w szkołach podstawowych w ramach projektu unijnego. Nadmienił, że miasto przygotowuje
się do kolejnych przetargów: przebudowa Skweru Duńskiego, wykończenie klubu Seniora,
potocznie nazywanego Harcówką i modernizacja ulicy Długiej - etap I. Powiedział,
że chciałby wyjaśnić kilka spraw związanych z główną inwestycją planowana do realizacji
w roku bieżącym. Miasto złożyło wniosek z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej z trzy milionową dotacją, poprzetargowa kwota to 9 milionów 200 złotych.
Natomiast, na dzień dzisiejszy nie ma potwierdzenia z Ministerstwa o uruchomieniu tych
środków. Wydaje się, że to jest dość duża frywolność ze strony rządzących, bo jak wiadomo,
gdy chce się inwestycje wykonać w miarę tanio i solidnie to nie można takich inwestycji
zacząć w październiku lub w listopadzie i zdążyć z ich zakończeniem do końca bieżącego
roku. Wyraził nadzieję, że informacja o tym, że 3 miliony złotych na tę drogę są przyznane
dotrze do urzędu szybko. Nadmienił, że został zmieniony sam zakres tej inwestycji. Skrócono
inwestycję o sto kilkadziesiąt metrów i ponownie ogłoszono przetarg. Wyraził nadzieje,
że pozwoli to na obniżenie kwoty i zamiast kwoty 9 milionów 200 złotych będzie kwota
w granicach 7 milionów złotych, co pozwoliłoby łatwiej udźwignąć to obciążenie.
Dodatkowo, został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na końcową część
ulicy Przemysłowej, to nowy twór, który powstał w październiku 2018 r. Szacowane koszty
to 1 milion 900 tysięcy złotych, kwota dotacji wyniosłaby około 950 tysięcy złotych.
Burmistrz Miasta dodał, że chciałby powiedzieć dwa słowa o strajku nauczycieli. Jak na ten
moment egzaminy i praca szkoły oraz przedszkoli przebiegają bez żadnych problemów i na
terenie Miasta Maków Mazowiecki nie ma specjalnych kłopotów z tym związanych.
Powiedział, że jeśli chodzi o teren po byłym PKS-ie to jak wiadomo ta sprawa szeroko
w mediach jest komentowana. Wszyscy na pewno zapoznali się z informacjami z Urzędu
Miejskiego i ze Starostwa Powiatowego. Przede wszystkim należy powiedzieć,
że z ostatniego pisma, które wystosowała Komisja Rabiniczna do spraw cmentarzy, podpisał
to naczelny Rabin Michael Schudrich wynika jasno, że Komisja tego nie chce, nic do tego nie
ma, ale nie pozwoli wbić tam łopaty. Mnoży to dodatkowo problemy związane z terenem
byłego dworca PKS-u, bo jak wiadomo właścicielem jest Mobilis, jest ten teren na sprzedaż,
ale fakt, że kiedyś był tam cmentarz żydowski nakłada pewnego rodzaju ograniczenia.
Wydaje się, że są dwie drogi, albo zostanie zorganizowane spotkanie z Rabinem Michaelem
Schudrichem, jeśli będzie chciał się spotkać i z Panią Konserwator, aby ustalić, jakie prace
można wykonać i jak ten teren powinien wyglądać. Burmistrz Miasta dodał, że w tym stanie
rzeczy, to wstyd byłoby mu, aby tak wyglądał cmentarz jego przodków i ma nadzieję, że takie
stanowisko będzie reprezentowała Rada Rabiniczna. Niezależnie, kto miałby tam inwestować
pieniądze, to jednak dobrze byłoby, żeby ten teren wyglądał inaczej, jednocześnie spełniał
w części funkcję dworca. Jeśli to się nie uda, to nie pozostaje nic innego, jak przewidzieć to
w przyszłych planach inwestycyjnych i poszukać miejsca, gdzie taki dworzec można byłoby
usytuować. Burmistrz Miasta dodał, że trwają prace związane z modernizacją i rozbudową
źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej w związku z tym jest zaproszony na Radę Spółdzielni
Mieszkaniowej, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Jak wiadomo poważnym
problemem w samym rozwoju miasta, zabezpieczeniem cieplnym miasta i spełnieniem
określonych wymogów, które nakłada Unia Europejska dotyczące emisji przede wszystkim
dwutlenku węgla stanowi czasowe wyłączenie ciepłowni na ulicy Pułaskiego, ale wydaje się
to warunkiem koniecznym. W poniedziałek pewnie taka decyzja zapadnie i będzie miała
bezpośredni wpływ na to, czy inwestycję rozbudowy sieci i źródła Spółka JUMA będzie
przeprowadzać.

3

Ad pkt 5
Ppkt 1)
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
rok 2019”.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr VII/53/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019”, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ppkt 2)
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta
Maków Mazowiecki w roku 2019,
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu
kąpielowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr VII/54/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk
oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019, która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ppkt 3)
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Makowie Mazowieckim.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie imienne:

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr VII/55/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim,, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

ppkt 4)
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas
szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod
uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia,
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby
punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia.

Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr VII/56/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie
określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych
dokumentów do ich potwierdzenia, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę, która trwała w czasie od
godziny 1440 do godziny 1450.

ppkt 5)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały i poprosił Mecenasa Kamila Prusa o zabranie głosu.
Mecenas Kamil Prus powiedział, że zmiana, która dotyczy tej uchwały jest drobna i odnosi
się do przypadków, kiedy nie obniży się diety przysługującej radnemu za to, że utracił
korzyści majątkowe w związku z wykonywaniem funkcji. Nie obniża się tej diety
w przypadku, kiedy Radny nie mógł być obecny na sesji, na komisji bądź na dyżurze,
ponieważ spełniał zadania związane z wykonywaniem mandatu, czy to ze względu na
delegację, którą Przewodniczący RM wyznacza, czy to ze względu na inne, ściśle związane
z wykonywaniem mandatu czynności. W poprzedniej uchwale był zapis odnoście
usprawiedliwiania wszystkich nieobecności, ale niestety nie znajduje to do końca
uzasadnienia prawnego. Z tego, jak interpretuje się charakter diety radnego wynika, że dieta
nie stanowi tak naprawdę wynagrodzenia tylko stanowi zwrot utraconych korzyści w związku
z tym, że ten mandat się sprawuje.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty
i wysokości diet radnych.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr VII/57/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia
zasad wypłaty i wysokości diet radnych, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

ppkt 6)
informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
Przewodniczący RM Dariusz Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie informacji.

Komendant KPP Marzena Zakrzewska powiedziała, że zobligowana jest do przedstawienia
informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki. Swoje wystąpienie rozpocznie od struktury organizacyjnej KPP w Makowie
Mazowieckim. Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan etatowy jednostki wynosił
86 funkcjonariuszy oraz 21 pracowników cywilnych. Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną
i nadzór nad poszczególnymi komórkami to Komendant sprawuje nadzór nad całą jednostką
przy pomocy swojego I Zastępcy. Komendant Powiatowy w głównej mierze nadzoruje pion
kryminalny i całe zaplecze logistyczne. Natomiast I Zastępca nadzoruje pion prewencyjny.
Jeżeli chodzi o przestępczość i działalność Komendy, to należy podzielić to na pion
kryminalny, pion prewencyjny. Komendant KPP dodała, że odniesie się również
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do bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Maków Mazowiecki. W 2018 r.
ogólnie stwierdzono 270 przestępstw, które zaistniały. Natomiast, było 212 przestępstw
o charakterze kryminalnym, 28 o charakterze gospodarczym, w siedmiu podstawowych
kategoriach takich przestępstw było 82 w ciągu całego roku. Jeżeli chodzi o wykrywalność
w poszczególnych kategoriach to ogólna wykrywalność oscylowała w granicach 80%.
Wykrywalność sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym ponad 74%, o charakterze
gospodarczym ponad 96%, w siedmiu podstawowych kategoriach 47,5%. Mówiąc o siedmiu
kategoriach przestępstw należy wspomnieć o takich przestępstwach jak: rozboje
1 wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, kradzież samochodu,
kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, uszkodzenia mienia. Podkreślenia wymaga
fakt, że te przestępstwa są w sposób szczególny uciążliwe dla mieszkańców, w związku z tym
każdego dnia funkcjonariusze tej jednostki podejmują wszelkie działania, żeby tych
przestępstw było jak najmniej. Jeżeli faktycznie dojdzie do ich zaistnienia policja dokonuje
wszelkie czynności, aby sprawców wykryć i pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Mówiąc
o poszczególnych kategoriach, jeśli chodzi o rozbój i wymuszenie rozbójnicze w 2018 r.
to takich przestępstw zaistniało 3. Jeżeli chodzi o bójki i pobicia, to w ogóle nie odnotowano
takich zdarzeń na terenie Miasta Maków Mazowiecki, uszczerbek na zdrowiu - 5 zdarzeń,
kradzieże samochodów - 3 zdarzenia. Jeśli chodzi o 2018 rok, to niestety najwięcej było
zdarzeń o charakterze kryminalnym i w tych kategoriach policja miała do czynienia
z kradzieżami z włamaniem. W głównej mierze były to włamania do piwnic. Było łącznie
39 kradzieży z włamaniem na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Natomiast, jeśli chodzi
o kradzież rzeczy cudzej, to odnotowano 26 takich zdarzeń i dotyczyły różnych kwestii. Były
to kradzieże torebek, telefonów, dokumentów z torebek i innych rzeczy. Również w tej
kategorii były uszkodzenia mienia i takich zdarzeń odnotowano 9. Jeśli chodzi
o wykrywalność w tych kategoriach, to rozbój i uszczerbek na zdrowiu 100% wykrywalności.
Kradzież z włamaniem (pomimo wzrostu do roku poprzedniego odnotowano wzrost
wykrywalności) - 36,8%, kradzieży rzeczy cudzej - 40%, uszkodzenia mienia - 66,7%. Jeżeli
chodzi o nietrzeźwych kierujących na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2018 r. to 35
takich osób zostało zatrzymanych. Praca policji to również pion prewencyjny, gdzie w 2018 r.
funkcjonariusze tego wydziału zabezpieczali dwie imprezy kulturalnorozrywkowe
o charakterze masowym, 14 imprez sportowych oraz 2 inne imprezy. Podczas tych imprez nie
wydarzyły się żadne sytuacje, które zakłócałyby bezpieczeństwo czy też porządek publiczny.
Oprócz tego na terenie Miasta Maków Mazowiecki odnotowano przez cały 2018 r. 1370
interwencji, ujawniono 389 wykroczeń, zostało sporządzonych 154 wniosków do sądu
o ukaranie. Komendant KPP podkreśliła, że w roku ubiegłym tak jak w latach poprzednich
było podpisane porozumienie z Burmistrzem Miasta w związku ze skierowaniem policjantów
na służby ponadnormatywne. Podziękowała za ten fakt i przypomniała, że to porozumienie
obejmowało okres od 1 czerwca do 30 września 2018 r., było to patrole piesze na terenie
Miasta Maków Mazowiecki. W wyniku podjętych działań i w wyniku pracy patrolu pieszego
zostało przeprowadzonych 16 interwencji, wylegitymowanych zostało 61 osób. Policjanci
w ramach tego porozumienia i w ramach służb ponadnormatywnych ujawnili 38 wykroczeń,
2 osoby zostały ukarane mandatami karnymi oraz 38 osób zostało pouczonych za
wykroczenia. W 2018 r. łącznie zostało osadzonych w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych,
które funkcjonuje przy KPP w Makowie Mazowieckim 335 osób, w tym 125 osób było
sprawcami przestępstw, było 63 zatrzymań prewencyjnych, 89 osób było doprowadzonych do
wytrzeźwienia, w innych sytuacjach, gdzie były wydawane nakazy, chociażby przez taki
organ jak prokuratura czy sąd było 58 zatrzymań i osadzeń. Oczywiście są wykonywane nie
tylko działania represyjne, ale również funkcjonariusze komendy zajmują się działalnością
profilaktyczną. Bardzo dużo działań było organizowanych przez jednostkę policji również
w porozumieniu z Urzędem Miejskim i z innymi instytucjami chociażby ze Strażą Pożarną.
Prowadzone były takie działania jak: „Narkotyki, dopalacze nie-tędy droga”, „Bezpieczne
ferie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczny Senior”, „Handel ludźmi”, (były zorganizowane
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spotkania i rozmowy), „Bezpieczne osiedle”(tą akcją i tymi działaniami zajmują się
dzielnicowi), „Kręci mnie bezpieczeństwo” (działania w różnym wymiarze i w różnym
zakresie). W 2018 w porozumieniu z Burmistrzem Miasta, Urzędem Miejskim oraz ze Strażą
Pożarną prowadzony był festyn „Bezpiecznie nad wodą”, gdzie zadaniem było dotarcie do
dzieci i młodzieży, aby uczulać pod kątem właściwych zachowań podczas kontaktu z wodą.
Odbyła się również debata społeczna 24 kwietnia 2018 r. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie
- możesz mieć na nie wpływ”, gdzie różne tematy były poruszane i przekazywane policji.
Jeżeli chodzi o profilaktykę, to ogrom pracy został wykonany przez funkcjonariuszy,
ponieważ na terenie samego miasta odbyło się 124 spotkania edukacyjne z dziećmi
i z młodzieżą. Było również 10 spotkań z rodzicami, 41 spotkań z kadrą dydaktyczną ze szkół
na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Ponadto dzielnicowi prowadzili spotkania
z mieszkańcami miasta, takich spotkań było 132. Trudno również nie wspomnieć
o niebieskiej karcie, gdzie są podejmowane wszelkie czynności w rodzinach, w których
dochodzi do przemocy. Na terenie Miasta Maków Mazowiecki zostały wszczęte 24 procedury
związane z niebieską kartą. Zostało objętych tą procedurą 29 rodzin. W związku z tą
procedurą odbyto 112 posiedzeń grup roboczych i 4 spotkania zespołu interdysplinarnego.
Jeżeli chodzi o nieletnich, to policjanci cały czas pracują zarówno pod kontem prewencyjnym
jak i kryminalnymi. Jeśli chodzi o pracę z młodzieżą to policjanci prewencyjni w związku
z jej nagannymi zrachowaniami skierowali 12 przypadków do rodziców, o 9 zachowaniach
poinformowana była również szkoła, 12 informacji związanych z demoralizacją trafiło do
sądu. Dodała, że chcialaby podsumować prace policji dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa, która na terenie garnizonu mazowieckiego funkcjonuje od 2016 r. Zdaniem
Komendant KPP jest to doskonałe narzędzie, które poprawia bezpieczeństwo i porządek,
a związane jest z wymianą informacji pomiędzy mieszkańcami i policją. Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna na stronach internetowych policji. Można
informować o wszelkich zagrożeniach związanych chociażby z parkowaniem czy
niszczeniem zieleni, gromadzeniem się młodzieży w sprawach narkotykowych itd. Należy
pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z sytuacją nagłą, trudną to należy dzwonić bezpośrednio
do dyżurnego i o takich rzeczach informować i nie wystarczy zaznaczyć zagrożenia w danym
miejscu na terenie miasta, czy osiedla. Zaznaczenie zagrożenie nie jest tożsame ze złożeniem
zawiadomienia. Jeżeli chodzi o cały powiat makowski to od 2016 r. do 2018 r. taki zgłoszeń
od wszystkich mieszkańców było ponad 1000. Jest to bardzo duża ilość jeśli chodzi o powiat.
Dodała, że swojej strony bardzo się cieszy, że mieszkańcy również interesują się
bezpieczeństwem w swoim mieście, powiecie, czy chociażby na osiedlu. Jest to rzecz ważna,
a dla policji są to drogocenne informacje. W sytuacji, kiedy widać, że na Krajowej Mapie
Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowane jest dane zagrożenie patrole w to miejsce są
kilkakrotnie kierowane do momentu aż to zagrożenie zostanie wyeliminowane. Jeżeli chodzi
o teren samego Miasta Maków Mazowiecki to w 2018 r. takich zgłoszeń było 323. W głównej
mierze zgłoszenia dotyczyły niszczenia zieleni, czy też nieprawidłowego parkowania,
spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, przekroczenia prędkości. Jeśli chodzi
o stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Miasta Maków Mazowiecki
w porównaniu do roku 2017 to pod tym kontem było naprawdę bezpiecznie. Odnotowano
o 6 wypadków mniej. W 2018 r. wypadków na terenie miasta było tylko 3, co najważniejsze
bez ofiar śmiertelnych. Ranne zostały 3 osoby, gdzie w 2017 r. było ich 9. Odnotowano 85
kolizji przy 102 kolizjach w 2017 r. Jeżeli chodzi o wypadki, które zaistniały na drogach,
które przebiegają przez Miasto Maków Mazowiecki, to na drogach krajowych był jeden
wypadek, jeden na drogach powiatowych i jeden na drogach gminnych. Najwięcej zdarzeń,
najwięcej kolizji było w czerwcu, najmniej kolizji odnotowano w miesiącu marcu
a wypadków najmniej było również w marcu i w sierpniu. Jeżeli chodzi o przyczyny
wypadków, to są one niezmienne od wielu lat. Niedostosowanie prędkości do warunków
ruchu 12 kolizji drogowych i 1 wypadek. Niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy
pojazdami 15 kolizji drogowych. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 15 kolizji
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drogowych i 2 wypadki. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili na terenie Miasta
Maków Mazowiecki 396 wykroczeń w ruchu drogowym, z czego 197 wykroczeń to
przekroczenia prędkości jazdy, w tym przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze
zabudowanym 1 wykroczenie (zostało zatrzymane prawo jazdy). Na terenie całego powiatu
makowskiego wykroczeń w ruchu drogowym było ponad 5 tysięcy 900, z czego 389
wykroczeń to przekroczenia prędkości jazdy. Jeżeli chodzi o Miasto Maków Mazowiecki,
to zatrzymano 21 nietrzeźwych kierujących pojazdami i 1 motorowerem oraz 12 rowerem.
Komendant KPP podsumowując stwierdziła, że Miasto Maków Mazowiecki jest miastem
bezpiecznym. Następnie podziękowała za dotychczasową współpracę.
Pytań i uwag nie było, wobec czego RM Dariusz Artur Miecznikowski sprawozdanie poddał
pod głosowanie:
za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, przyjęła
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

ppkt 7)
informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki,
Przewodniczący RM Dariusz Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie informacji.

Zastępca Komendanta PPSP Cezary Pichała powiedział, że z w związku z tym, iż materiały
dotarły wcześniej do Państwa Radnych nie będzie ich cytował tylko skupi się głównie na
rzeczach istotnych dla miasta (trochę statystyki i informacji ogólnych). Dodał, że poczyni
porównanie Miasta Maków Mazowiecki z powiatem. W roku 2018 wszystkich zdarzeń
w powiecie było 702, z czego było 163 pożarów, miejscowych zagrożeń 514 i alarmów
fałszywych 25. Natomiast, w Mieście Maków Mazowiecki wyglądało to następująco:
pożarów małych było 26, średnich 0, dużych 0; miejscowych zagrożeń było 81; alarmów
fałszywych 15. Wyjaśnił, że fałszywe alarmy napędza szpital powiatowy, bo to jest stacja
wykrywania i tak się czasami zdarza, ale niestety w statystykach te dane występują.
Nadmienił, że na terenie powiatu i miasta żadne obiekty użyteczności publicznej się nie
paliły. Natomiast, paliło się 40 obiektów mieszkalnych w powiecie i 5 w Mieście Maków
Mazowiecki. Obiektów produkcyjnych: 3 w powiecie, 2 w Mieście Maków Mazowiecki,
obiekty magazynowe 0, środki transportu - 4, lasy - 1, inne obiekty - 14 (śmietniki
wolnostojące, kanały wentylacyjne i dymowe). Najczęstszymi przyczynami pożarów są:
nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (papierosy, zapałki)
i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Dodał, że jest tendencja
wzrostowa przy pożarach kominów dotyczy to domów jednorodzinnych, ale również
wielorodzinnych, dlatego jest jeszcze pare rzeczy do zrobienia nie tylko poprzez służbę
prewencji PSP, ale również przez zakłady kominiarskie, zarządców i administratorów
budynków. Miejscowych zagrożeń w Makowie Mazowieckim było 81. W tym zakresie
mieszczą się wszystkie działania straży związane z usuwaniem różnych zagrożeń od owadów
błonkoskrzydłych (szerszenie, osy itd.) po zatory na drogach po wichurach, czy na ciekach
wodnych. Najczęstszymi przyczynami powstania miejscowych zagrożeń w 2018 r. były: silne
wiatry, huragany, tornada, nietypowe zachowania się zwierząt, niezachowanie zasad
bezpieczeństwa ruchu środków transportu (wypadki). Dla strażaków najgorszymi miesiącami
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pod względem pożarów był kwiecień i maj. Najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło
w miesiącu sierpniu i czerwcu. Najmniej pożarów wystąpiło w grudniu i wrześniu, najmniej
miejscowych zagrożeń powstało w lutym i marcu, a najwięcej wszystkich zdarzeń (miejscowe
zagrożenia i pożary) wystąpiło w miesiącu sierpniu (140 w całym powiecie) i miało to
związek z silnymi wiatrami i burzami z gwałtownymi opadami deszczu. Dodał, że są również
prowadzone statystyki dotyczące liczby rannych i ofiar. W 2018 r. w powiecie makowskim
ogółem było 11 ofiar śmiertelnych, na terenie Miasta Maków Mazowiecki 1 ofiara śmiertelna.
Zauważył, że może ktoś powiedzieć, że to nie dużo, ale i tak to za dużo o jedną osobę.
Najwięcej ofiar śmiertelnych było: gmina Płoniawy Bramura - 3, gmina Różan - 3. Ogółem
rannych zostało 119 osób. Gmina Czerwonka - 27, gmina Karniewo - 14. W miejscowych
zagrożeniach nie było rannych. Nadmienił, że jeśli chodzi o udział jednostek
współdziałających przy zdarzeniach, to chciałby złożyć podziękowania na ręce Pani
Komendant za współpracę podczas wszystkich działań na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
których w 2018 r. było 64. Nadmienił, że straży oprócz policji pomaga również pogotowie
ratunkowe. Takich wspólnych interwencji było 38, z pogotowiem energetycznym 10, służby
inne (WIOŚ) - 9 zdarzeń. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o czas dojazdu jednostek ochrony
przeciwpożarowej do zdarzeń to w 2018 r. na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
to z systemu wychodzi, że jest to do 3 minut. Obojętnie, czy to jest pożar, czy zagrożenie
miejscowe, to maksymalnie w ciągu 3 minut straż jest na miejscu, w danej lokalizacji na
terenie Miasta Maków Mazowiecki. Dodał, że na terenie Miasta Maków Mazowiecki znajdują
się obiekty, które mogą spowodować zagrożenia dla środowiska: Mazowiecka Spółka
Mleczarska - amoniak 3 tony, strefa 100 m, 120 osób do ewakuacji, - kwas azotowy 5m3,
- ług sodowy 10 m3; Duon Dystrybucja S.A. gaz LNG, zbiorniki kriogeniczne. Jeśli chodzi
o transport, to na terenie Miasta Maków Mazowiecki przebiegają dwie drogi, po których
przewożone są materiały niebezpieczne droga krajowa nr 60 Ciechanów - Białystok i droga
krajowa nr 57 Szczytno - Pułtusk. Przewożone są pochodne ropy naftowej, gazy techniczne,
amoniak i chlor. Dodał, że jeśli chodzi o ilość roczną przewozów, to straż nie ma danych na
ten temat, ponieważ nie prowadzi monitoringu, bo odbywa się to na zasadzie zgłoszenia do
innych służb. Pod względem zagrożeń powodziowych sytuacja na terenie Miasta Maków
Mazowiecki przedstawia się następująco: przez miasto przepływa jedna rzeka, której
szerokość wynosi maksymalnie do 20 m, a głębokość do 3 m. Koryto rzeki w części Miasta
Maków Mazowiecki na długości ok 1 km posiada uregulowane obustronnie brzegi (wały
przeciwpowodziowe). Na terenie Miasta Maków Mazowiecki znajduje się sztuczny akwen
wodny (zalew miejski) o powierzchni 17 ha. W roku 2018 na terenie Miasta Maków
Mazowiecki przeprowadzono 37 kontroli podstawowych i sprawdzających zaplanowanych
w rocznym planie czynności kontrolno - rozpoznawczych. Przede wszystkim są
kontrolowane obiekty użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola itd.) W wyniku kontroli
są wydawane decyzje administracyjne, czasami są to decyzje z rygorem natychmiastowej
wykonalności, czasami są zwykłe decyzje wydawane z terminem określonym przez
Komendanta. Jak na razie takie decyzje są realizowane i widać znaczną poprawę, zauważono
również wzrost ilości postępowań egzekucyjnych, czyli jeżeli dana osoba lub organ nie
wykonuje zaleceń wtedy straż musi wystąpić z tytułem egzekucyjnym bądź wykonawczym.
Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, to w 2018 r. było 59 funkcjonariuszy w służbie PSP,
pracowników służby cywilnej jest trzy osoby (dwie na etacie 0,5 i jedna na etacie 1,0).
Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski
informację poddał pod głosowanie imienne:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
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Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, przyjęła
informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

ppkt 8)
analiza osiągnięć
Mazowiecki,

klubów

sportowych

działających

na

terenie

Miasta

Maków

Przewodniczący RM Dariusz Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie analizy.

Przedstawiciel Klubu Sportowego „Makowianka” Michał Złotkowski powiedział, że jeśli
chodzi o analizę osiągnięć, to klub „Makowianka” mierzy się trochę inną miarą. Nie chodzi
dokładnie o zajęte miejsca w tabeli. W 2018 jednym z największych sukcesów klubu zalicza
się utworzenie nowej grupy szkoleniowej w kategorii wiekowej 7, 8, 9 lat. Udało się zebrać
30 dzieci. Jest to bardzo istotna informacja. Kolejną rzeczą, która udało się zrealizować było
sprowadzenie dwóch trenerów. Zaznaczył, że w regionie brakuje instruktorów i trenerów.
Dzięki temu można tworzyć grupy naborowe, bo jest komu prowadzić zajęcia z dziećmi,
a muszą to być osoby wykwalifikowane. Kolejnym osiągnięciem klubu jest pozyskiwanie
środków finansowych z projektów ministerialnych i wojewódzkich pomijając dotację miejską
jeszcze działa na tym polu. Dzięki temu klub może zakupić potrzebny sprzęt udział
w rozgrywkach jest coroczny jak również organizacje zajęć dodatkowych dla dzieci,
treningów, turniejów.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że nie planował zabierać głosu w tym punkcie,
ale wystąpienie kolegi Złotkowskiego zachęciło go do tego, aby z mównicy przekazać dwa
słowa. Wyjaśnił, że spowodował to brak obecności prezesów klubów, a przede wszystkim
przedstawicieli klubów. Dodał, że jak ww. przychodzą po wsparcie i pomoc do miasta,
to Burmistrz Miasta nie pamięta, żeby takie osoby były odprawione z kwitkiem. Jeżeli nawet
miasto nie zabezpiecza środków, o które proszą w 100% to zawsze jednak dba o makowski
sport. Od wielu lat miasto wydaje kwoty rzędu stu kilkudziesięciu tysięcy złotych na sport
masowy i ten na pewnym poziomie. Nadmienił, że miło jest, że jest przedstawiciel
„Makowianki”, bo przynajmniej klub, któremu miasto pomaga można powiedzieć
najbardziej, chociaż gdyby przeliczyć to na jego otwartość, dostępność, na jego masowość,
to zapewne wcale tak by się to nie układało. Powtórzył, że brakuje obecności prezesów,
aby kilka słów na temat swoich klubów powiedzieli. Nadmienił, że drugim tematem jest
uchwała o stypendiach. Przypomniał, że kiedyś już o tym wspominał i należy zajrzeć do tej
uchwały, dlatego że w ocenie Burmistrza Miasta ww. uchwała jest skonstruowana
niesprawiedliwie, ponieważ cały sport wszystkie osiągnięcia traktuje tak samo. Okazuje się,
że dla pewnych sportów jak na przykład piłka nożna (zaznaczył, że nie jest adwokatem piłki
nożnej) jest w tym wszystkim upośledzona. Dlatego że, o wiele łatwiej jest odnieść sukces
w sportach niszowych (przykładowo bejsbol) niż w sportach, w które grają wszyscy. Nie da
się porównać Mistrzostw w Kickboksingu do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pewne
rzeczy są nieporównywalne i ta uchwała musi być przebudowana i musi dać szanse innym
klubom, żeby najlepszych, którzy w tych klubach są nagradzać i motywować. Trzecią rzeczą
jest strategia rozwoju sportu. Na terenie Miasta Maków Mazowiecki takiej strategii nie ma,
ale to jest za małe miasto, za mały ośrodek, aby zrobić to bez współpracy pomijając wójtów i
gminy ze Starostwem Powiatowym. Bez takiej współpracy miasto nie jest w stanie samo tego
zrobić. Dodał, że może udowodnić z mównicy ilu z członków klubów Start, czy
„Makowianki” pochodzi z poza miasta. Nadmienił, że kocha dzieci z Makowicy i to nie
polega na tym, że miasto nie chce, aby korzystały z jego klubów, ośrodków czy miejsc, ale
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chce, aby ktoś w końcu zobaczył, a szczególnie Starostwo Powiatowe, że sport jest o wiele
szerszym działaniem a nie tylko miejskim. Dodał, że chyba nadchodzi czas, żeby zrozumieć,
iż samo miasto nie może holować sportu na całą okolicę tylko powiat również powinien się w
końcu zaangażować w rozwój sportu i to nie tylko skierowanego na osiągnięcia, ale przede
wszystkim sportu masowego. Zaznaczył, że nie są istotne tylko zawody sportowe, chociaż
muszą być elementem pewnej rywalizacji i zachęcania młodych do zabawy w sport.
Burmistrz Miasta uważa, że wszystkim zależy na tym, aby społeczeństwo było zdrowe,
wysportowane i emocjonalnie poukładane, a to sport daje. Dodał, że trzeba jasno powiedzieć
i to kieruje do przedstawicieli klubów, że bez namówienia powiatu na wsparcie klubów
niestety możliwości miasta nie wystarczą na to, aby holowało cały sport powiatowy.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski
informację poddał pod głosowanie imienne:
za - 14 głosów, przeciw - 1 głos, wstrzymało się - 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, przyjęła
analizę osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
ppkt 9)
zajęcie stanowiska w sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący RM Dariusz Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie stanowiska.
Dodał, że temat był omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że najpierw chciałby odnieść się w dwóch
słowach nie do całego wystąpienia, bo nie czuje się żadnym recenzentem, ale cały czas ma
w głowie dwa przemyślenia, jeśli chodzi o sprawozdanie Pani Komendant, które było
soczyste i wyczerpujące temat. Burmistrzowi Miasta przyszło do głowy, że 50 nie jest równe
50 i spróbuje to udowodnić. Zaznaczył, że często Radni poruszają ten temat i Burmistrz
Miasta czuje się zobowiązany, żeby to powiedzieć. Jak jedzie kierowca przy tabliczce Maków
Mazowiecki i jest od niej 100 m, po prawej jest pole, po lewej pole, a dalej stodoła i jedzie
80km/h, to przekracza dozwoloną prędkość o 30 km/h i popełnia wykroczenie, ale takie
sytuacje zdarzają się również na ul. Polnej lub na wielu innych uliczkach, po których jak
wiadomo kierowcy tak jeżdżą. Zapytał, czy to jest tożsame. Wydawałoby się, że poziom
wykroczenia jest ten sam, ale odnosi się takie wrażenie i od dawna są takie głosy, że nie
zależy na tym, aby policja łapała tych, którzy przekraczają prędkość o przykładowo 20 km/h
na drodze krajowej, gdzie wiadomo, że tam wszyscy szybciej jeżdżą. Prosiłby policję raczej
o zwrócenie uwagi na miejsca, które są w środku osiedli, gdzie jak wiadomo niektórzy
nieodpowiedzialni mieszkańcy a raczej młodzież dorosła pozwalają sobie na coś takiego.
Wydaj e się, że należy to piętnować i zwraca się do wszystkich mieszkańców, aby zgłaszali
takie przypadki, bo jest to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia wszystkich mieszkańców,
a jak wiadomo na ulicach miasta takie rzeczy od czasu do czasu się dzieją. Dodał, że miastu
bardzo zależy na rynku, na miejscach, które zostały wyremontowane i doprowadzone
do pewnego porządku i jakości. Poprosił Panią Komendant, żeby wspólnie o nie dbać i na te
miejsca zwracać szczególną uwagę. Dodał, że właśnie z rynkiem jest związane stanowisko
Rady Miejskiej, które najprościej mówiąc dotyczy stawiania samochodów na chodnikach. Jest
to związane z większym problemem, czyli z problemem parkingowym na terenie miasta.
Nadmienił, że Burmistrz Miasta i Rada Miejska spowodowali, iż na przestrzeni kilku
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ostatnich lat powstało ponad 100 miejsc parkingowych na terenie miasta. Zadbano również
o to, żeby wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego postawili samochody w miejscach do tego
przeznaczonych. Nadmienił, że można zauważyć, iż parking między urzędem a kościołem,
który jest przeznaczony dla klientów, petentów, mieszkańców miasta cały czas ma miejsca
wolne. Oznacza to, że parking dla pracowników urzędu był bardzo dobrym pomysłem
i trudno zrozumieć ludzi, którzy ciągle krytykują to, że urząd ma prywatny parking. Dodał,
że ma, bo powinien mieć i każdy zakład pracy, a szczególnie większy zakład pracy powinien
znaleźć dla swoich pracowników miejsca postojowe, bo to są miejsca zajmowane przez wiele
godzin i zabierają miejsca pozostałym mieszkańcom. Zaapelował, aby wszyscy pracodawcy
poczynając od szpitala, kończąc na dyrektorach szkół pomyśleli o tym, że ich pracownicy
muszą mieć miejsca do postawienia samochodów, bo to jest oczywiste, aby pamiętali o tych,
którzy korzystają z poszczególnych instytucji i chcą pozostawić samochód na kilka minut,
ale nie mogą blisko tych miejsc zaparkować.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski
informację poddał pod głosowanie imienne:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, przyjęła
stanowisko w sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie Mazowieckim, która stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę, która trwała w czasie
od godziny 1520 - 1530.

Ad pkt 6.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Wojciech Traczewski powiedział, że na znak protestu zagłosował przeciw przyjęciu
analizy osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
Wyjaśnił, że pracował w sporcie ponad 40 lat i nigdy się tego nie wstydził i jest mu przykro,
że na dzisiejszej sesji nie ma prezesów klubów. Przede wszystkim nie ma prezesa, który
otrzymał najwięcej środków, nie stać go było na to, aby przyjść na spotkanie i powiedzieć
pare słów o klubie tylko przysłał trenera. Dodał, że jeśli chodzi o pozostałych kluby
to protestuje przeciwko dawaniu pieniędzy, jeżeli przedstawiciele klubów nie są w stanie
przyjść i powiedzieć, że reprezentują dany klub. Według niego to jest hańba. W dniu
dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji, na które zostali zaproszeni prezesi
klubów. Dodał, że na mieście często zaczepiają go mieszkańcy, którzy mają takie zdanie,
iż klub „Makowianka” dostaje najwięcej środków i zawsze jest wyróżniana. Dodał, że zdaje
sobie sprawę, że to nie jest tylko w tym roku, ale to się ciągnie od dawnych lat, czasami było
tak, że nie wszyscy musieli się rozliczać z otrzymanych pieniędzy, a w ogóle pokazać się raz
w roku i powiedzieć coś na temat klubu, to tak jakby się tego wstydzili. Dlatego zagłosował
przeciw przyjęciu tej analizy i w przyszłości należy doprowadzić do tego, żeby każdy
przedstawiciel klubu przychodził i przedstawiał działalność swojego klubu, ilu ma
sportowców itd. Nadmienił, że podziela zdanie Burmistrza Miasta, iż trudno porównywać
osiągnięcia klubów w różnych dyscyplinach pod względem miejsc, ale trzeba spojrzeć na to
w ten sposób, że ilu ludzi jest związanych ze sportem, to o tyle ludzi jest mniej uzależnionych
od alkoholu czy narkotyków. Powtórzył, że trzeba wywrzeć nacisk na prezesów i powiedzieć,
że jeśli w przyszłości nie będą przychodzili i dzielili się uwagami, to niestety nie otrzymają
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środków.
Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Stanisław Romanowski powiedział, że chciałby
sprostować kwotę, którą podał w swoim wystąpieniu na przedostatniej sesji. Mówił wtedy,
że dwuosobowa rodzina, jeśli płaci podwyższone kwoty opłat za wywożone szambo plus
śmieci to jest to kwota około 230-250 złotych. Przypomniał, że mówił wtedy, iż nie otrzymał
ostatniej faktury za jeden wywóz szamba, także w miesiącu styczniu 2019 r. dwuosobowa
rodzina mieszkająca w domku jednorodzinnym za dwukrotnie wywiezione szambo i śmieci
wydała kwotę ponad 300 złotych. Dodał, że uważa, iż jest to dużo. Nadmienił, że za
przysłowiowym płotem ma sąsiada (bardzo zacna rodzina), która liczy siedem osób. Przy
siedmioosobowej rodzinie opłata za śmieci, w związku z tym, że mieszkańcy domów
jednorodzinnych płacą jednocześnie za dwa miesiące to jest to kwota 266 złotych - śmieci
segregowane. W przypadku, gdyby siedmioosobowa rodzina nie segregowała śmieci, to ta
kwota wynosiłaby 532 złote. Zauważył, że jest to olbrzymia kwota. Jeśli do tej kwoty dodać
odpłatność za wywiezione szambo, to wtedy siedmioosobowa rodzina naprawdę bardzo dużo
wydaje tylko na śmieci i szambo. Nadmienił, że pojawił się promyk nadziei, bo rozpoczęła się
budowa kolektora sanitarnego dla Osiedla Rzemiosła, jest ona trzy etapowa. Dodał, że
w końcowych zdaniach będzie chciał się do tego ustosunkować i podziękować Spółce MPUK.
Bardzo cieszy go fakt, że rudera za przysłowiowym płotem, po sąsiedzku z działką, na której
stoi gmach Urzędu Miejskiego, w którym urzęduje Burmistrz Miasta, gdzie ma siedzibę Rada
Miejska nareszcie po kilku latach zniknęła. Do wszystkich osób, o których nie wie a tylko się
domyśla, pod adresem Pana Starosty, pod adresem jego służb kieruje podziękowania. Jeśli
Burmistrz Miasta w tym uczestniczył to również pod jego adresem kieruje podziękowania.
Jak wiadomo od wielu lat ta straszna rudera psuła wizerunek Miasta Maków Mazowiecki.
Oburzeni byli nie tylko mieszkańcy, ale na pewno źle myśleli mieszkańcy Warszawy, którzy
w dużej liczbie przejeżdżają przez Miasto Maków Mazowiecki, jadąc na mazury lub
wracający z mazur widząc taką ruinę tuż przy drodze krajowej, którą przejeżdżali. Dodał,
że nie podziela poglądu Przewodniczącego RM Dariusza Artura Miecznikowskiego
dotyczącego tablicy informacyjnej. Przypomniał, że na przedostatniej sesji zwrócił się
z prośbą pod adresem Burmistrza Miasta o postawienie jeszcze jednej tablicy informacyjnej
na tak zwanym makowskim deptaku, czyli przy ulicy 1 Maja. Stanisław Romanowski uważa,
że jest to takie miejsce, gdzie makowianie najczęściej się zatrzymują i jeśli byłaby tam tablica
informacyjna chętnie by czytali. Na tablicy informacyjnej pojawiają się różne informacje:
obwieszczenia dotyczące wyborów, plakaty informujące o tym, co się dzieje w makowskim
MDK-u, informacje o meczach drużyny „Makowianka” i wiele innych. Jest to takie miejsce,
gdzie taka tablica powinna stanąć, dlatego ponawia swoją prośbę. Tak jak wcześniej
wspomniał rozpoczęła się budowa kolektora sanitarnego dla Osiedla Rzemiosła, również inne
jednostki są podłączane w pierwszym etapie budowy. Podziękował całej firmie MPUK,
Prezesowi Grzegorzowi Napiórkowskiemu za to, że trwa budowa tego kolektora. Dodał,
iż nie wie, czy wszyscy obecni na sali wiedzą, że na Osiedlu Rzemiosła, krótkie uliczki
odchodzące od ulicy Ciechanowskiej nie mają utwardzonej nawierzchni i jest to bardzo dobry
moment i mądre działanie, żeby pobudować kolektor sanitarny w tych uliczkach. Natomiast,
gdyby te uliczki były utwardzone wówczas ta inwestycja trwałaby dłużej, byłoby więcej
problemów, a tak ja już powiedział jest to mądre działanie. Takie postępowanie cieszy.
Zwrócił się do Burmistrza Miasta, iż rozumie, że po wybudowaniu kolektora sanitarnego
w kilku uliczkach Osiedla Rzemiosła następnym etapem, jeśli chodzi o to osiedle będzie
budowa nawierzchni na tych uliczkach, do czego Burmistrz Miasta zobowiązał się na
spotkaniu przedwyborczym z mieszkańcami Osiedla Rzemiosła.

Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że ma pytanie do kolegi Stanisława Romanowskiego,
byłego Radnego. Skąd wziął takie informacje i dziękuje Staroście Powiatowemu za wkład
w usunięcie tego szpecącego budynku, czy to było w gestii Pana Starosty, czy to jest na jego
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terenie i co on takiego poczynił. Zauważył, że Starosta Powiatowy nie może dojść do
porozumienia z Urzędem Miejskim, bo będąc Radnym od pół roku nie widział, aby Pan
Starosta, chociaż raz zaszczycił swoją obecnością obrady Rady Miejskiej i żaden z Radnych
Powiatowych również nie raczył się pokazać na sesji Rady Miejskiej. Dodał, że wiele jest
pytań dotyczących między innymi byłego dworca PKS i Pana, który to pilotował. Zapytał,
gdzie jest Pan Wiesław Sawicki, aktywista, niedoszły burmistrz, może strajkuje
z nauczycielami. Co się stało, że decyzja Starostwa Powiatowego była pozytywna, aby
zaniechać działania i oddać plac za pewną sumę, a teraz Starostwo zasłania się,
że społeczność żydowska wnosi pewne uwagi. Jego zdaniem (może się trochę narazi)
Burmistrz Miasta w swojej wypowiedzi wyszedł trochę przed szereg. Radny Tadeusz
Szczuciński wyjaśnił, że tak zrozumiał tę wypowiedź, iż Burmistrz Miasta zadeklarował się
do czegoś, co nie jest w jego gestii i Urząd Miejski nie jest w stanie tego udźwignąć. Dodał,
że ogląda telewizję, słucha radia i czyta prasę, obligatoryjnie dworce autobusowe mają
powstać w pierwszej kolejności, z pewną dotacją od ministerstwa tam, gdzie są koleje.
Nadmienił, że rodzi się pytanie, gdzie, kiedy i czy Starosta Powiatowy zadał sobie trud
i zweryfikował gminy ościenne. Zauważył, że szereg osób dojeżdża ze wsi i mają utrudnienia
w związku z ograniczonymi liniami autobusowymi, dlatego w mniemaniu Radnego w 80%
jest to w gestii Starosty i Powiatu. Urząd Miejski, Rada Miejska, Burmistrz Miasta owszem
mogą wspierać, medialnie być za tym, po części, jeśli będzie stać niewielką sumę dołożyć.
Natomiast, nie angażować się aż tak, a potem zbierać e-maile i nieprzychylną prasę, która
wypisuje nie wiadomo co, że to odpowiedzialny jest Burmistrz Miasta i Rada Miejska, którzy
nie chcą dać pieniędzy, tak jak to przedstawia Pan Sawicki i jego kulawa otoczka. Zwrócił się
do Burmistrz Miasta, że dziwi go fakt, iż Burmistrz Miasta podjął w drodze uchwały temat,
który nie powinien mieć miejsca. Urząd Miejski i Burmistrz Miasta zainwestowali z budżetu
ogromne pieniądze na rynek, który jest teraz chlubą miasta, a starostwo powiatowe nie
dołożyło nic. Zapytał, czy pracownicy starostwa, urzędnicy i Radni to są „święte krowy”, im
wolno parkować a innym nie. Przechodząc rynkiem widać już, co dzieje się z płytami
chodnikowymi, na których pozostaje wyciekające olej i paliwo. Należy usunąć tabliczki
pozwalające parkować, bo potem nikt się do tego nie przyzna, a usunięcie tych plam
i doprowadzenie do stanu poprzedniego spadnie na Burmistrza Miasta i Urząd Miejski.
Dodał, że dziwi go to i dzisiejsza uchwała, ale nie chciał przedłużać i zabierać głosu na ten
temat, natomiast jego zdaniem ona była zbędna. Nie powinno się parkować na chodniku,
żadne samochody nie powinny tam stawać. Należy wejść w porozumienie, ponieważ są wolne
place, jest zapłacze za dawnym ERDET-em to, dlaczego Starosta Powiatowy dla siebie
i swoich pracowników nie może utworzyć tam parkingu. Tak jak Burmistrz Miasta
powiedział, zarzucano mu, że zrobił sobie prywatny parking, ale słusznie to zrobił,
bo wyglądając przez okno można zauważyć, że dla przyjeżdżających petentów są miejsca
i nikt nikomu nie zabrania nawet przy urzędzie zaparkować. Można ten problem rozwiązać
tylko trzeba chcieć. Jeśli będą jakieś pytania bądź Pan były Radny Stanisław Romanowski
będzie chciał skomentować jego wypowiedź to jest do dyspozycji.
Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Stanisław Romanowski zwrócił się do Radnego
Tadeusza Szczucińskiego, żeby Pan Radny wybaczył, ale nie będzie zdradzał źródeł
pochodzenia informacji, które posiada. Taką ma zasadę, ale również wie, że pracownicy
bardzo sformalizowanych instytucji (nie będzie wymieniał nazw) też mają taką zasadę. Dodał,
że wystąpienie Radnego Tadeusza Szczucińskiego pokazało i uzmysłowiło mu bardzo smutny
fakt. Otóż kilka i kilkanaście lat wstecz w Mieście Maków Mazowiecki była bardzo niedobra,
niezdrowa sytuacja, jeśli chodzi o relacje miasto - powiat. Jeśli zdarzyło się, że na poważnej
uroczystości Starosta stał obok Burmistrza Miasta, to obaj panowie patrzyli w przeciwnych
kierunkach. To było wiele razy widać. Nadmienił, że myślał, iż ten okres bezpowrotnie minął,
że teraz będzie tylko lepiej, jeśli chodzi o współpracę miasto - powiat. Natomiast, Radny
Tadeusz Szczuciński uzmysłowił mu fakt, że nadal jest źle. To, o czym Radny Tadeusz
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Szczuciński powiedział uzmysłowiło wszystkim obecnym na sali, ale również mieszkańcom
Miasta Maków Mazowiecki, którzy będą oglądali relację z sesji, że nadal jest źle i to nie
rokuje dobrze dla miasta.
Radny Tadeusz Szczuciński zwrócił się z zapytaniem, czy skłamał.

Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Stanisław Romanowski odpowiedział, że nie.

Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że jest pare wątków, ale spróbuje
w matematycznym skrócie się do twego odnieść. Dodał, że zawsze podobają mu się
wypowiedzi Pana Stanisława Romanowskiego, bo tak naprawdę cenę za odbiór śmieci
i odpadów płynnych ustalał ten, który został skrytykowany na początku za takie ceny, czyli
MPUK. Natomiast, za chwilę został wychwalony, bo robi inwestycję. Zapytał, co to jest
miasto. Dodał, że chciałby, aby w końcu głośno powiedzieć na sali obrad, co to jest miasto,
żeby każdy zrozumiał, bo Państwo Radni nie mają z tym problemu, ale mieszkańcom jest
wtłaczana przez niektórych teoria dziwnego rozdziału, że po jednej stronie jest MPUK, a po
drugiej stronie ktoś inny. Miasto, to nie jest siedziba Urzędu Miejskiego, to są jednostki, które
wykonują różnego rodzaju zadania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dotyczy to MPUK-u,
MOPS-u itd. i nie można nie wiązać sukcesów tych jednostek z sukcesami Rady Miejskiej,
czyli tak naprawdę miasta, a porażki też są po części tego pochodną. Dlatego jest to tak
skonstruowane, że samorząd ma wpływ na osoby, które zarządzają tymi firmami oczywiście
określony prawem. „Każda porażka naszych firm jest po części naszą porażką, ale każdy ich
sukces jest bez wątpienia z nami związany, więc proszę tego nie rozdzielać”. Jeśli chodzi o
ten budynek, to nie wie, dlaczego tak to jest demonizowane, ale rozmowa na temat tego
budynku była przynajmniej, co trzecią sesję w poprzedniej kadencji i wszyscy za tym mocno
chodzili, pisali pisma. Burmistrza Miasta zaznaczył, że w tym temacie ani razu nie widział i
nie słyszał Starosty Powiatowego. Zwrócił się do Pana Stanisława Romanowskiego, że niech
to będą ukryte informacje, ale może jakieś pismo, chociaż jedno pismo, które podpisał
Starosta Makowski dotyczące tego budynku, to wszyscy uznają, że to były cudowne
podziękowania. Takie podziękowania widział już w Internecie i był zaskoczony, ale teraz już
wie, kto był autorem tych słów. Do tablicy się nie odnosi, bo jeśli uzna, że takie tablice są
potrzebne, jest ich za mało, to nie widzi problemów, bo to nie są pieniądze inwestycyjne i nie
ma o czym mówić. Burmistrz Miasta dodał, że jeśli chodzi o Osiedle Rzemiosła, to też jest
winny wyjaśnienie. Nikomu nie obiecywał dróg w mieście na zasadzie „słuchajcie zrobię
wam drogi, zagłosujcie na mnie”, bo to była taka konstrukcja wypowiedzi. Wyjaśnił, że na
spotkaniu z mieszkańcami, na którym notabene był również Radny Grzegorz Boguszewski,
który może zweryfikować słowa Burmistrza Miasta były rozmowy o problemach
mieszkańców. Uznano, że oprócz zbudowanej w jednej z poprzedniej kadencji Burmistrza
Miasta Tadeusza Ciaka, czyli w latach 2002-2006 drogi Ciechanowskiej, która jest tam
główną drogą i to był dobry sygnał, potem nic się już nie wydarzyło. Siłą rzeczy inwestycje
drogowe były tam potrzebne, ale największym problemem były dwa elementy, instalacja
sanitarna, której tam nie było i odwodnienie tego terenu. Teraz, dlatego że miasto dało sygnał,
iż chce powoli myśleć o tym miejscu i drogach na tym osiedlu ta instalacja jest budowana.
Jak wiadomo te tereny od kolejki w stronę zachodnią są terenami podmokłymi i bez
rozwiązania problemu wody nie ma możliwości utwardzenia tych dróg, czy zbudowania dróg
i chodników. Te dwa elementy były istotne dla miasta i to osiedle jest w planach
inwestycyjnych, ale to czy te ulice powstaną za rok, za dwa, czy za trzy to Radni Miejscy
będą decydować o tym, co jest ważniejsze, na co jest stać miasto i kiedy można takiego typu
inwestycję przeprowadzić. Ostatnia rzecz dotyczy stosunków miasto - powiat. Personalnie
Starosta Powiatowy jest kolegą Burmistrz Miasta i żyją w bardzo dobrych relacjach i
stosunkach, ale to oczywiste, że jak są dwa organizmy, to one gdzieś na siebie nachodzą i
powstają wtedy problemy. Może nie tyle kompetencyjne, co dotyczące pieniędzy, bo to
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zwykle opiera się o środki finansowe. Wydaje się, iż to bardzo dobrze, że mówi się
o problemach, bo nie ma nic gorszego, ja ludzie, którzy nic nie mówią na sali obrad, a potem
rozpisują się w Internecie i piszą elaboraty. Zwrócił się do Pana Stanisława Romanowskiego,
że za to chciałby go pochwalić, bo uważa, że to jest bardzo dobre podejście do tematu. Czy
człowiek ma racje czy nie to jest zupełnie inna sprawa, ale przychodzi zgłasza problemy
i rozmawia o nich i to jest dobre. Nadmienił, że Pana Wiesława Sawickiego przez ostatni rok
czy dwa w ogóle nie widział. Natomiast, rozmów na temat sprzedaży tego terenu Mobilisowi
było wiele i szukano ścieżki jak z tego wyjść. Niestety nie wszystko jest w kompetencjach
miasta i w jego gestii, ale w żadnej z tych rozmów Pana Wiesława Sawickiego nie było,
a wydaje się, że sala obrad jest naprawdę dobrym miejscem do tego, żeby rozwiązywać
problemy. Nadmienił, że z tego co pamięta Pan Stanisław Romanowski startował do Rady
Powiatu i chwała za to, bo aktywność społeczna jest potrzebna i każdy powinien próbować
zaangażować się w życie społeczne. Natomiast, Burmistrz Miasta odesłałby Pana Stanisława
Romanowskiego z tymi problemami do Starostwa Powiatowego, bo na sali obrad Urzędu
Miejskiego je wyartykułował, ale jest wiele związków i połączeń. Burmistrz Miasta ma
nadzieję, że głos Pana Stanisława Romanowskiego będzie tam słyszany i problemy będą
zauważone. Dodał, że ze Starostą Makowskim nigdy nie patrzyli w inną stronę i nie mieli
z tym problemu. Wyraził nadzieje, że uda się przeprowadzić w najbliższym czasie wspólne
inwestycje a do spraw, które są do rozwiązania po gospodarsku będą podchodzili jak
gospodarze czy też jak społecznicy.
Ad pkt 7.
Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz
Artur Miecznikowski o godz. 1600 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:
Przewodniczący Rady Miejskiej

Inspektdr UM

Dariusz Artur Miecznikowski
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Rada miejska
LISTA OBECNOŚCI RADNYCH
NA VII SESJI RADY MIEJSKIEJ
W MAKOWIE MAZOWIECKIM
W DNIU 11 KWIETNIA 2019 R.

W Makowie Mazowieckim
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 VII Sesję
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
w dniu 11 kwietnia 2019 r.
1. Deptuła Zbigniew

Starosta Powiatu
Makowskiego

2. Augustyniak Mirosław

Radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

3. Wierzbicki Dariusz

Przewodniczący Rady
Powiatu Makowskiego

4. Kos Andrzej Jan

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Makowskiego

5. Włoczkowska Teresa Jolanta

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
Makowskiego

6. Barański Rafał

Radny Powiatu
Makowskiego

7. Kołodziejski Cezary

Radny Powiatu
Makowskiego

8. Ciesielska Katarzyna

Prezes SM „Jubilatka”

9. Poniatowski Tomasz

Przewodniczący Rady
Nadzorczej SM „Jubilatka”

10. Gadomski Lech

Prezes Spółki JUMA

11. Bonisławska Emilia

Prezes Spółki TBS

12. Napiórkowski Grzegorz

Prezes Spółki MPUK

13. Piegutkowski Andrzej

Przewodniczący
NSZZ” Solidarność”

14. Miecznikowska Ewa

Zastępca Prezesa Oddziału
Powiatowego ZNP

15. Wróblewska Katarzyna

Naczelnik Urzędu
Skarbowego

Załącznik Nr....... &............
do Protokołu Nr..... V..U.—

z dnia

16. Zakrzewska Marzena

Komendant Powiatowy
Policji w Makowie
Mazowieckim

17. Gołębiewski Arkadiusz

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Makowie Mazowieckim

18. Grabowski Roman

Prezes S-ni Zaop. i Zb.

19. Wielgolewski Jerzy

Dyrektor SP ZOZ

20. Pilniakowska Lucyna

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

21. Kamińska Anna

Dyrektor SP nr 1

22. Płosińska Elżbieta

Dyrektor SP nr 2

23. Gołyś Barbara

Dyrektor PS nr 1

24. Sobolewska Anna

Dyrektor PS nr 2

25. Milewska Małgorzata

Dyrektor PS nr 4

26. Brzostek Barbara

Kierownik MOPS

27. Zatońska Anna

Dyrektor MBP

28. Wini arek Anna

Dyrektor MDK

29. Pluciński Janusz

Starszy Cechu

30. Orzeł Anna

Naczelnik Urzędu
Pocztowego
w Makowie Mazowieckim

31. Rulka Stanisław

Prezes Oddziału
Powiatowego PSD

32. Dębek Elżbieta

Prezes Koła
PZN Maków Mazowiecki

33. Zalewska Grażyna

34. Dzwonkowska Beata

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
- Oddział Mtejskif^e^

Tygodnik Ostrołęcki

ywu,
d

Tygodnik Makowski

36. Olzacki Sławomir

Portal Makowonline

37. Andrzej Tartanus

Klub Sportowy Maków Biega

38. Andrzej Artyfikiewicz

Miejski Klub Sportowy
„Makowianka”

39. Janusz Gołyś

Uczniowski Klub Sportowy
„Macovia”

40. Jacek Brzostek

Stowarzyszenie Sportów
Siłowych „START”

41........................................................................................................................................................................

42 .........................................................................................................................................................................

43 .........................................................................................................................................................................

44 .........................................................................................................................................................................

45 .........................................................................................................................................................................

46 ........................................................................................................................................................................

47 ........................................................................................................................................................................

48 .........................................................................................................................................................................

49 .........................................................................................................................................................................

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr....... .................
do Protokołu Nr

.......

z dnia

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przedstawienie porządku
obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian". Wniosek został
przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw
0, wstrzymuję się 0.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:10:02

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski
Wstrzymuję się

BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr......................
do Protokołu Nr.... l/ZZ....
z dnia

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Przyjęcie protokołów z
obrad V i VI sesji Rady.". Wniosek został przyjęty następującą
proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:11:08

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

Wstrzymuję się
BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr........ .2...........
UCHWAŁA NR VII/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr... J/ZZ....
//
.....

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia
2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019” wprowadza się następujące zmiany:

- § 10 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i realizację programu:
1. Rada Miejska w zakresie:
1) wytyczenia kierunków
podmiotami,

i obszarów

współpracy

z organizacjami

pozarządowymi

i innymi

2) określenia corocznie wysokości środków w budżecie miasta z przeznaczeniem na realizację
współpracy w obszarach określonych w programie.
2. Burmistrz Miasta w zakresie:

1) podejmowania
podmiotami,

decyzji

o kierunkach

współpracy

z organizacjami

pozarządowymi

i innymi

2) dysponowania środkami na ten cel w ramach budżetu Miasta,
3) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,

4) zawierania umów zlecenia o powierzenie wykonania zadania i umów wsparcia zadań w zakresie
działalności pożytku publicznego i udzielania dotacji z budżetu Miasta w ramach uchwalonego
budżetu.
3. Merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w zakresie:

1) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku
publicznego,

2) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności oferty,
3) sporządzania opinii dotyczącej zakresu oferty i przedłożenia jej Burmistrzowi Miasta,
4) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza wynikach rozpatrzenia ofert,

5) publikowania wyników rozpatrzonych ofert,
6) sporządzania umów,
7) kontroli realizacji zadań, oceny sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych podmiotom
wyłonionym w drodze konkursu,
8) utrzymywania bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

9) koordynowanie realizacji i promocja programu”,
- § 13 ust 5 otrzymuje brzmienie:

Id: D2B10958-9BE8-4E2B-AB65-2CD5056969F8. Podpisany
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„Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przedłoży w ustawowym terminie do dnia 31 maja
następnego roku sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni”,
- § 15 otrzymuje brzmienie:

„Postanowienia końcowe: Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały
Rady Miejskiejw Makowie Mazowieckim”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Miecznikowski

Id: D2B10958-9BE8-4E2B-AB65-2CD5056969F8. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków
Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

W związku z zastrzeżeniami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
Delegatura Placówki Zamiejscowej w Ostrołęce dotyczących uchwały Nr IV/21/2018 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok należy dokonać zmian w §10, §13 ust 5 oraz §15 w/w uchwały.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

ZASTĘPU
mgr Aneta Wahda Dąbrowska

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Numer załącznika

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Załącznik Nr........ *?............
do Protokołu Nr..... ............
z dnia

Uchwała
numer VII/53/2019 "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2019"." została podjęta następującą proporcją
głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:26:24

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski
Wstrzymuję się
BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

-

Załącznik Nr...........
UCHWAŁA NR VII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

do Protokołu Nr
z dnia

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1. 1. Tworzy się kąpielisko pod nazwą Zalew Miejski, położone na działce o numerze geodezyjnym
638/1, której właścicielem jest Miasto Maków Mazowiecki

2. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Maków Mazowiecki.

§ 2. Określa się sezon kąpielowy dla kąpieliska, o którym mowa w §1 obejmujący okres od 22.06.2019 r.
do 31.08.2019 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Województwa Mazowieckiego.

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Am

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
Miasta Maków Mazowiecki w roku 2019

Podjęcie uchwa/y związane jest z zapisem art. 37 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268 ze zm.), który nakazuje określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie gminy w formie uchwały rady gminy. Organizator złożył wymagane w tym celu
dokumenty dotyczące planowanego kąpieliska nad Zalewem Miejskim w Makowie
Mazowieckim.
Projekt uchwały byl podany do zaopiniowania Wodom Polskim, Właścicielowi Wód,
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska oraz Inspektorowi sanitarnemu. Nie wniesiono uwag.

Ponadto, kąpielisko w okresie wakacyjnym jest również uzasadnione względami społecznymi
- jest to jedyne strzeżone miejsce do kąpieli na terenie Miasta Maków Mazowiecki.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

mgr

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. [29] 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr........... $..........
do Protokołu Nr.... V.}./.,........
z dnia

Uchwała numer VII/54/2019 "Uchwała w sprawie określenia wykazu
kąpielisk
oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Maków
Mazowiecki w roku 2019." została podjęta następującą proporcją
głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:28:36

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski
Wstrzymuję się

BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr.......... .............

do Protokołu Nr.... .............

UCHWAŁA NR VH/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574; ze zm.) w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała XL11/285/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Województwa Mazowieckiego.

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr VII/55/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 1 1 kwietnia 2019 r.

Statut
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Makowie Mazowieckim

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim zwana dalej „Biblioteką” została utworzona
na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi (Dz. U.
Nr 26 poz. 163 z 1946 r.).
§ 2. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim działa na podstawie:
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.j,

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. jedn.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.j,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.506),

■ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),
■Statutu Miasta Maków Mazowiecki,
■niniejszego statutu.
§ 3. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury
prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 4. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Maków Mazowiecki.
§ 5. Siedzibą Biblioteki jest miasto Maków Mazowiecki.
§ 6. W ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim funkcjonuje Filia
przy ul. Sportowej 9 oraz Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka”, zwany dalej CDK „Dom Wesołka”,
przy ul. Zielony Rynek 5.
§ 7. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki.
§ 8. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy'- Biblioteka
Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
§ 9. 1. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu i adresem siedziby
oraz pieczęci okrągłej zawierającej po środku napis: w Makowie Mazowieckim, a w otoku nazwę w pełnym
brzmieniu.

2. Filia używa pieczęci podłużnej z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci okrągłej
zawierającej po środku napis: Filia Biblioteczna Nr 1, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.
3. Centrum Dialogu Kulturowego używa pieczęci podłużnej z nazwą CDK „Dom Wesołka” w pełnym
brzmieniu.

II. Cele i zakres działalności
§ 10. Działalność Biblioteki ma na celu rozwijanie, zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa
oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury regionalnej, narodowej i światowej w środowisku lokalnym.
§ 11. 1. Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1) gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów, ze szczególnym uwzględnianiem materiałów
dotyczących własnego regionu,

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wymiany
międzybibliotecznej,
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3) prowadzenie działalności informacyjno- bibliograficznej,
4) gromadzenie i opracowywanie dokumentów z życia społecznego miasta,

5) popularyzacja książki i czytelnictwa na terenie swojej działalności,

6) ocena posiadanych zbiorów pod kątem ich przydatności i dokonywanie niezbędnych selekcji,
7) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami,
towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
8) udzielanie pomocy instrukcyjno- metodycznej bibliotekom działającym na terenie miasta i powiatu.
2. Wykonywanie zadań wymienionych w ust. I należy również do zakresu działania Filii Bibliotecznej.
3. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.
§12. 1. Przedmiotem działalności CDK „Dom Wesołka” jest upamiętnianie, upowszechnianie i twórcze
rozwijanie dziedzictwa, jakie pozostawili po sobie mieszkańcy Makowa i regionu, a także popularyzowanie
dorobku różnych kultur przez kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką wśród wszystkich grup odbiorców,
oraz upowszechnianie idei tolerancji przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii braku szacunku dla ludzi
odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

2. CDK „Dom Wesołka” prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie, przechowywanie, katalogowanie, zabezpieczanie, naukowe opracowywanie, udostępnianie
i upowszechnianie pamiątek, kolekcji, materiałów audiowizualnych, fotograficznych, materiałów
rękopiśmiennych i in., związanych z wielokulturowym dziedzictwem społeczności Makowa
Mazowieckiego i okolic poprzez prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej;

2) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym m.in.
organizowanie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych, wystaw i innych form
performatywnych;
3) inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz edukacyjnej poświęconej historii
i wielokulturowości miasta Maków Mazowiecki adresowanej do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z kraju
i zagranicy poprzez organizowanie lekcji, spotkań z historykami i regionalistami, warsztatów, konferencji,
seminariów oraz oprowadzanie wycieczek po CDK „Dom Wesołka” jak również po terenie miasta;

4) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności;

5) prowadzenie biblioteki fachowej i mediateki do celów edukacyjnych;
6) popieranie i prowadzenie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej
tolerancji oraz szacunku dla odmiennych kultur i tradycji;
7) realizację projektów związanych z obchodami ważnych rocznic i innych wydarzeń o istotnym znaczeniu
dla kultury i historii regionu oraz w szerszym kontekście polskiej i europejskiej kultury i historii
odbywających się w Makowie i regionie.
3. CDK „Dom Wesołka” podejmuje szeroko pojętą współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami
kultury, edukacyjnymi oraz naukowymi; organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi, w tym nieposiadającymi
osobowości prawnej.
III. Organy Biblioteki i jej organizacja

§13. l.Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę
na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta na warunkach i trybie przewidzianym
w przepisach odrębnych.
§ 14. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez
Dyrektora Biblioteki.

§16. l.Przy CDK „Dom Wesołka” może działać Rada Programowa, zwana dalej Radą, jako ciało
opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.
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2. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor.
3. Dyrektor określa liczbę członków Rady.

4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora regulaminu.
IV. Majątek i finanse
§ 17. I. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Środki finansowe na działalność Biblioteki pochodzą z :
1) dotacji podmiotowej pochodzącej z budżetu miasta Maków Mazowiecki,
2) wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,

3) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

4) prowadzenia działalności usługowej.
§ 18. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki odpowiadające jej zadaniom.

2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach określonych
w przepisach odrębnych.
3. Majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych
Biblioteki.
§ 19. I. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami.

2. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na cele statutowe Biblioteki.
3. Działalność gospodarcza Biblioteki może polegać w szczególności na:

1) realizacji pozastatutowych usług informatycznych (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych
i wydruki z baz danych), bibliograficznych, reprograficznych oraz wypożyczeń międzybibliotecznych,
2) wypożyczeniach materiałów audiowizualnych i elektronicznych,

3) pobieraniu kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) pobieraniu kary za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych oraz uszkodzenie, zniszczenie
lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
4. W celu finansowania działalności, o której mowa w § 12, Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową,
działalność gospodarczą w zakresie:
1) odpłatnego organizowania imprez
konferencji i innych spotkań;

kulturalnych,

naukowych,

edukacyjnych,

projekcji,

spektakli,

2) obsługi ruchu turystycznego;
3) wypożyczania wystaw i materiałów dokumentacyjnych;

4) publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności;
5) sprzedaży publikacji i pamiątek;
6) wynajmu pomieszczeń w CDK „Dom Wesołka".

§20. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy uwzględniający wysokość
dotacji z budżetu miasta.
2. Odpowiedzialność za jego prawidłową realizację ponosi Dyrektor Biblioteki i Główny Księgowy.
V. Postanowienia końcowe
§ 21. Połączenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
§ 22. I. Statut Biblioteki nadaje uchwałą Rada Miejska.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/55/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.
z 2018 r., poz.574 ze zm.) „biblioteka stanowiąca samodzielną jednostkę organizacyjną działa
na podstawie aktu o utworzeniu biblioteki oraz statutu nadanego przez organizatora”.
Przy czym zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o bibliotekach organizatorem biblioteki może
być m.in. jednostka samorządu terytorialnego.
Poprzedni statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim został
uchwalony Uchwałą nr XLII/285/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki z dnia
4 marca 2010 r. Zaistniała potrzeba uchwalenia nowego statutu, który poza aktualizacją
i dostosowaniem go do aktualnie obowiązujących przepisów, wprowadzi zmiany w strukturze
MBP :
1. Wprowadzenie do struktury Biblioteki: Centrum Dialogu Kulturowego -„Dom
Wesołka”. Przedmiotem działalności CDK „Dom Wesołka” jest upamiętnianie,
upowszechnianie i twórcze rozwijanie dziedzictwa, jakie pozostawili po sobie
mieszkańcy Makowa i regionu, a także popularyzowanie dorobku różnych kultur
przez kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką wśród wszystkich grup odbiorców,
oraz upowszechnianie idei tolerancji przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii
braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr....... zf.C?........

dó Protokołu Nr..... V.:/......
8 dnia

Uchwała numer VII/55/2019 "Uchwała w sprawie nadania Statutu
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie Mazowieckim." została
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0,
wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:31:02

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Iolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się
BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr

A.A...........

do Protokołu Nr ...V.!.!..........

UCHWAŁA NR VII/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych
przez Miasto Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów
do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 131 ust. 4 - 6 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 133 ust. 2 i 3 oraz art. 154 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku — Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zdnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych
kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 kryterium pod liczbą porządkową 1 otrzymuje brzmienie:

Lp.

Kryterium

1.

oboje rodzice / opiekunowie prawni
dziecka pracują; dotyczy osób
samotnie wychowujących dzieci

Liczba
punktów
10

Dokumenty potwierdzające kryterium
- zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy
każdego z rodziców / opiekunów prawnych,
- w przypadku samozatrudnienia — aktualny wypis
z ewidencji
działalności
gospodarczej
- oświadczenie rodzice

2) w § 2 kryterium pod liczbą porządkową 2 otrzymuje brzmienie:
Lp.

Kryteria

2.

rodzice / opiekunowie prawni dziecka
zatrudnieni są na terenie Miasta
Maków Mazowiecki; dotyczy osób
samotnie wychowujących dzieci

Liczba
punktów
7

Dokumenty potwierdzające kryteria
- zaświadczenie z zakładu pracy rodzica /
opiekuna prawnego - oświadczenie rodzica

§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Województwa Mazowieckiego.

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dafiusz
Artur Miecznikowski

Id: 087D6627-1712-4C01-99DA-ED8FB2AE0404. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/56/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 11 kwietnia 2019 r.
zmieniającej uchwalę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych
klas szkól podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia
liczby punktów za każde z ty ch kryteriów oraz niezbędnych dokumentów
do ich potwierdzenia

W związku z potrzebą uwzględnienia interesu osób wychowujących dzieci,
uwzględniając głos rodziców proponuje się zmianę uchwały V/38/2019 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów
rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto
Maków Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych
dokumentów do ich potwierdzenia, w zakresie dopisania sformułowania, że kryterium
zatrudnienia rodziców oraz opiekunów prawnych dotyczy również osób samotnie
wychowujących dzieci.
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Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Numer załącznika

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Załącznik Nr......... .-4.^,.....

do Protokołu Nr ....iz^Z......
z dnia

Uchwała
numer VII/56/2019 "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych
klas szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Maków
Mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia." została podjęta
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0,
wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:34:32

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piqtek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski
Wstrzymuję się

BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr

UCHWAŁA NR VII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

AJ)............

do Protokołu Nr
........
zdniaZĆ^Ł^.^

z dnia II kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) Rada Miejska w Makowie
Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zdnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wysokość diet, o których mowa w § 2 ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń
komisji stałych Rady, sesji Rady oraz dyżurów wdanym miesiącu, w których radny nie brał udziału,
chyba że jego nieobecność była związana z wykonywaniem mandatu radnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie
Województwa Mazowieckiego.

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: BABC5E72-C8B8-4668-833A-3EA7080E352B. Podpisany

Strona I

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych
W związku z zastrzeżeniami Wojewody Mazowieckiego - Wydział Nadzoru Prawnego
dotyczących uchwały Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 18 lutego
2019 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet radnych, należy dokonać zmiany § 3 w/w
uchwały polegającej na zastąpieniu sformułowania „nieobecność została usprawiedliwiona”
na sformułowanie „nieobecność była związana z wykonywaniem mandatu radnego”.
Dieta otrzymywana przez Radnych nie jest wynagrodzeniem pracowniczym, lecz zwrotem
(części) wydatków ponoszonych przez Radnych w związku z wykonywaniem mandatu.
W związku z tym, jeżeli Radny nie wykonuje czynności bezpośrednio związanych
ze sprawowaniem mandatu to w żadnym innym przypadku nie będzie przysługiwał mu zwrot
wydatków za utracone korzyści.
Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.
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Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl

Numer załącznika
Załącznik Nr.. ...AJi..........
do Protokołu Nr

.......

z dnia

,

Uchwała
numer VII/57/2019 "Uchwała zmieniająca uchwałę w
sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet radnych. " została
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0,
wstrzymuję się 0.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 14:38:43

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski
Wstrzymuję się
BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr......... ...............

do Protokołu Nr.... Itl.l....
z dnia

Maków Mazowiecki, dnia 02.04.2019 r.

„ZATWIERDZAM”

L.dz. PMk-E-Z;....../19

POLICJA

ANALIZA
STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIASTA MAKOWA
MAZOWIECKIEGO
w 2018 roku

CHARAKTERYSTYKA REJONU
Komenda Powiatowa Policji w Makowie Mazowieckim swoim zakresem działania obejmuje
powiat makowski, który leży w północno-wschodniej części Polski. Graniczy z powiatami: ostrołęckim,
wyszkowskim, pułtuskim, ciechanowskim i przasnyskim. Powierzchnia powiatu wynosi 1065 km2
i zamieszkuje go 45,398 tyś. osób.

Powiat makowski na tle województwa mazowieckiego

Administracyjnie w skład powiatu wchodzi miasto Maków Mazowiecki oraz gminy: Czerwonka,
Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy - Bramura, Różan (gmina miejsko-wiejska), Rzewnie,
Sypniewo i Szelków. W południowo - zachodniej części powiatu, na skrzyżowaniu dróg krajowych K60 i K-57 położony jest Maków Mazowiecki - siedziba powiatu ziemskiego. Gęstość zaludnienie
powiatu makowskiego wynosi 43 osoby na km2. Przez teren powiatu przebiegają drogi krajowe tj. trasa
K-60 Płock - Ostrów Mazowiecka, K-61 Warszawa - Augustów oraz K-57 Pułtusk - Bartoszyce. Przez
powiat przepływa rzeka Narew, która stanowi szlak wodny z Warszawy na Mazury. W życiu
gospodarczym regionu pierwszoplanową rolę odgrywa rolnictwo.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W MĄKO WIE MAZO WIECKIM
Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Makowie
Mazowieckim liczył 86 funkcjonariuszy oraz 21 pracowników cywilnych.
W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim zapewniali
całodobową obsługę zgłoszonych interwencji i zdarzeń kryminalnych zaistniałych na terenie miasta
Makowa Maz. oraz na terenach gmin Czerwonka, Karniewo i Szelków. Ponadto wykonywano
czynności procesowe na miejscach zdarzeń, zaistniałych na terenie pozostałych gmin powiatu
makowskiego. Pozostała część powiatu znajduje się na terenie działania podległym Posterunkom Policji
w Krasnosielcu (gm. Krasnosielc, Płoniawy - Bramura i Sypniewo) i Różanie (gm. Młynarze, Różan
i Rzewnie).
Nadzór nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi sprawuje Komendant Powiatowy
Policji w Makowie Mazowieckim, przy pomocy I Zastępcy Komendanta Powiatowego. Podział
kompetencji oraz strukturę Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim wg stanu na dzień
31.12.2017 r. przedstawia poniższy wykres.
Komendant Powiatowy Policji w Makowie Mazowieckim

1 Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji

Wydział Kryminalny
Posterunek
Policji

w Różan

Posterunek

Wydział Ruchu
Drogowego

Policji
w Krasnosielcu

W ZAKRESIE PRA CY PIONU KR YMINALNEGO
W Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim prowadzeniem postępowań
przygotowawczych oraz szeroko pojętą pracą operacyjną zajmują się funkcjonariusze Wydziału
Kryminalnego.
W Posterunkach Policji prowadzeniem postępowań przygotowawczych zajmują się
funkcjonariusze wchodzący w skład zespołów kryminalnych

Na terenie powiatu makowskiego:
W 2018 roku praca dochodzeniowo-śledcza w powiecie makowskim przedstawiała się
następująco:

wszczęto postępowań
przygotowawczych ogółem
o charakterze kryminalnym
o charakterze gospodarczym
7 wybranych kategorii
stwierdzono przestępstw ogółem
o charakterze kryminalnym
o charakterze gospodarczym
7 wybranych kategorii
wykrywalność ogólna
o charakterze kryminalnym
o charakterze gospodarczym
7 wybranych kategorii

2017 rok
653 - w tym:

2018 rok
772 - w tym

Dynamika w %
118,2

380
86
152

525
65
172

138,2
75,6
113,2

759 - w tym:
327
272
141

652 - w tym
393
93
178

85,9
120,2
34,2
126,2

87,0%
75,2
95,2
54,6

81,3%
71,8
91,4
53,9

-5,6
-3,4
-3,8
-0,7

Powyższe zestawienie wykazuje, że w powiecie makowskim w 2018 roku ilość wszczętych
postępowań przygotowawczych wzrosła o 119 w porównaniu do 2017 roku, dając tym samym wskaźnik
dynamiki 118,2 %. Ilość przestępstw stwierdzonych spadła o 107 dając wskaźnik dynamiki 85,9%.
W 2018 roku nastąpił spadek wykrywalności ogólnej o 5,7 %, na co wpływ miał głównie spadek
wykrywalności przestępstw o charakterze gospodarczym o 3,8%, kryminalnym o 3,4 % i narkotykowym
o 16,7% .
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Na terenie miasta Makowa Mazowieckiego
W 2018 roku efekty pracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego na terenie miasta Makowa
Mazowieckiego przedstawiały się następująco:

2017 rok
277
195
49
61

stwierdzono przestępstw ogółem:
o charakterze kryminalnym
o charakterze gospodarczym
7 podstawowych kategorii

wykrywalność ogółem
o charakterze kryminalnym
o charakterze gospodarczym
7 podstawowych przestępstw

87,4%
86,1%
83,7%
72,1%

2018 rok
270
212
28
82

dynamika
97,47%
108,72%
57,14%
134,42%

79,26%
74,06%
96,43%
47,56%

spadek
/wzrost
-8,14%
-12,04%
+ 12.73%
-24,54%

Z powyższych danych wynika, iż tut. jednostka odnotowała spadek przestępstw stwierdzonych
ogółem o 17, a także wzrost przestępstw w 7 podstawowych kategoriach o 21, dając dynamikę na
poziomie 97,47% przy spadku wykrywalności ogólnej o 8,14% i spadku wykrywalności sprawców
przestępstw z 7 podstawowych kategorii o 24,54%. W roku 2018 zauważalny jest wzrost przestępstw o
charakterze kryminalnym o 17 przy spadku wykrywalności o 12,04%. Natomiast spadek nastąpił w
przestępstwach stwierdzonych o charakterze gospodarczym o 21 i wzroście wykrywalności o 12,73%.

Poniższa tabela obrazuje przestępstwa stwierdzone ogółem, kryminalne, gospodarcze oraz
w 7 podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych na terenie miasta Makowa
Mazowieckiego

5

W skład 7 kategorii przestępstw wchodzą następujące przestępstwa kryminalne: rozboje
i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia, uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem, kradzież
rzeczy cudzej, kradzież i kradzież z włamaniem samochodu oraz uszkodzenie rzeczy. Wymienione
przestępstwa są najbardziej uciążliwe i dotkliwe dla społeczeństwa, dlatego też podejmowane są
wszelkie działania zmierzające do ograniczenia tej przestępczości.

Na terenie miasta Makowa Mazowieckiego przestępczość z 7 kategorii przestępstw przedstawiono
w poniższym wykresie:

Z wyżej wskazanego wykresu wynika, iż na terenie miasta Makowa Mazowieckiego najwięcej
zaistniało przestępstw w kategorii kradzież z włamaniem - 39 i tych przestępstw nastąpił wzrost o 19,
uszczerbek na zdrowiu - 5 wzrost o 2, kradzież samochodu- 3 wzrost o 3 i uszkodzenie mienia - 9
wzrost o 2 do analogicznego okresu roku 2017. Natomiast na tym samym poziomie utrzymuje się ilość
przestępstw o charakterze rozbójniczym po trzy czyny oraz kradzież cudzej rzeczy wzrost o 1 czyn niż
w 2017. W roku 2018 na terenie miasta Makowa Mazowieckiego nie zaistniała bójka lub pobicie
natomiast takich zdarzeń w roku 2017 odnotowanych zostało 3.

Wykrywalność przestępstw
Mazowieckiego

z

7

podstawowych

6

kategorii

na

terenie

miasta

Makowa

W 2018r wykrywalność sprawców przestępstw rozbojów oraz uszczerbku na zdrowiu wyniosła
100%. Wzrost wykrywalności stwierdzono w kradzieży z włamaniem o 1,8% do analogicznego okresu
207r. Natomiast spadek wykrywalności wystąpił w kategorii kradzieży cudzej rzeczy o 48% oraz
uszkodzeniu mienia o 19% do roku ubiegłego.
Przestępczość narkotykowa na terenie Makowa Mazowieckiego

Przestępstwa stwierdzone
Wykrywalność

2016
67
100%

2017
31
96,8 %

Nietrzeźwi kierujący na terenie Makowa Mazowieckiego

Przestępstwa stwierdzone
Wykrywalność

2017
22
100%

2018
35
100%

W ZAKRESIE PREWENCJI
W 2018 roku na terenie miasta Makowa Mazowieckiego zabezpieczono 2 kulturalno rozrywkowe imprez masowe, 14 imprez sportowych o charakterze nie masowym (mecze piłki nożnej)
oraz 2 inne imprezy. W czasie odbywania się imprez masowych nie stwierdzono przypadków
zbiorowego zakłócenia porządku publicznego, w związku z czym nie występowano do Sądów z
wnioskami o orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe. Współpraca z
podmiotami zaangażowanymi w organizację i zabezpieczenie imprez masowych, tj. organizatorem,
służbami porządkowymi organizatora układała się prawidłowo. Organizatorzy imprez masowych
uwzględniali uwagi wniesione przez Policję dotyczące przygotowania dokumentacji i sposobu
organizacji zabezpieczenia imprezy.

Na bieżąco aktualizowany był „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w Makowie
Mazowieckim w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska”, zawierający procedury
postępowania Policji w sytuacjach zagrożeń takich jak: skażenia toksycznymi środkami
przemysłowymi, katastrofy budowlane, katastrofy komunikacyjne, pożary, powodzie, śnieżyce i mrozy,
zamachy terrorystyczne oraz niebezpieczne zakłócenia porządku publicznego.
Na terenie miasta Makowa Mazowieckiego w 2018 roku odnotowano 1370 interwencji,
ujawniono 389 wykroczeń, sporządzono 154 wniosków o ukaranie. W celu poprawy bezpieczeństwa na
terenie Makowa Mazowieckiego w dniu 26 maja 2018r zawarto porozumienie pomiędzy Burmistrzem
Miasta Makowa Mazowieckiego a Komendantem Powiatowym Policji w Makowie Mazowieckim na
skierowanie policjantów do służby w czasie wolnym tzw. służby ponadnormatywne.
W ramach porozumienia w okresie czasu od 1 czerwca 2018 roku do 30 września 2018r
policjanci z KPP Maków Mazowiecki pełnili służby na terenie miasta Makowa Mazowieckiego.
W wymienionym okresie czasu dwunastu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Makowie
Mazowieckim pełniło sześć służb czterogodzinnych oraz dwadzieścia dziewięć służb ośmiogodzinnych.
Służby pełnione były w patrolach dwuosobowych pieszych i wykorzystaniem rowerów.
Do zadań policjantów należało zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, reakcja
na zachowanie się osób niezgodnie z przyjętymi normami, nie dopuszczanie do niszczenia mienia,
zapobieganie kradzieżom z pojazdów jak i pojazdów pozostawionych na parkingach, eliminowanie z
ruchu nietrzeźwych jego uczestników.
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W trakcie pełnionych służb policjanci przeprowadzili 16 interwencji, wylegitymowali 61 osób,
ujawnili 38 wykroczeń, 2 osoby ukarano MKK oraz pouczyli 38 osób.
W poniższych tabelach przedstawiono wybrane efekty pracy funkcjonariuszy pionu prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim oraz podległych Posterunków Policji
w Różanie i Krasnosielcu, uzyskane w 2018 r. w porównaniu do roku 2017. Z uwagi na sposób
gromadzenia danych, w niektórych obszarach brak jest możliwości wyodrębnienia danych wyłącznie
z terenu miasta Makowa Mazowieckiego.

Czas reakcji na zdarzenie jest miernikiem wyrażanym w minutach i obejmuje okres czasu od
przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego KPP w Makowie Maz. do momentu przyjazdu funkcjonariuszy na
miejsce interwencji.

Liczba osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia do Pomieszczeń dla Osób
Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim:

W 2018 r. w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych przebywało łącznie 335 osób, tj. o 5 I mniej
niż w 2017 r. w kategorii zatrzymanie sprawców przestępstw odnotowano wzrost osób zatrzymanych w
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pozostałych kategoriach odnotowano niewielki spadek, największy spadek odnotowano w kategorii do
wytrzeźwienia o 61 osób.

W 2018 roku na terenie Makowa Mazowieckiego zostało wszczętych 24 procedury Niebieskiej
Karty. Procedurą tą zostało objętych 29 rodzin, a w kilku rodzinach karty były zakładane w wielu
przypadkach. W ramach procedury Niebieskiej Karty odbyło się 112 posiedzeń grup roboczych i 4
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego
W 2018 roku związku z nagannym zachowaniem małoletnich powiadomiono:
• Rodziców - w 12 przypadkach;
• Szkołę - w 9 przypadkach;
• Inne instytucje - w 2 przypadkach.
• Sąd - 12 przypadkach

W roku 2018 na terenie miasta Makowa Mazowieckiego realizowano szereg przedsięwzięć
dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki i prewencji kryminalnej. Biorąc pod uwagę zagrożenia,
jakie pojawiały się w działania te angażowano policjantów wszystkich pionów KPP Maków Maz..
Biorąc powyższe pod uwagę na terenie Makowa Mazowieckiego realizowano następujące projekty:
• Narkotyki dopalacze-nie tędy droga
• Bezpieczne Ferie;
• Bezpieczne Wakacje;
• Bezpieczny Senior;
• Bezpiecznie nad wodą.
• Bezpieczna szkoła
• Cyberprzemoc
• Bezpieczna Droga do szkoły
• Handel ludźmi
• Debata społeczna
• Bezpieczne osiedle
• Kręci mnie bezpieczeństwo
W celu uświadomienia młodzieży z miasta Makowa Mazowieckiego jak bezpiecznie
zachowywać się nad wodą oraz jak bezpiecznie spędzić wakacje, policjanci z KPP w Makowie
Mazowieckim zorganizowali wspólnie z Urzędem Miejskim oraz Komendą Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Makowie Maz. festyn „ Bezpiecznie nad wodą” pod patronatem lokalnych mediów.
W festynie udział wzięli policja, straż. Zaprezentowano sprzęt specjalistyczny. Policjanci przygotowali
pogadanki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Przekazywali wskazówki oraz rozdali ulotki
na temat bezpiecznych wakacji specjalnie przygotowane na ten festyn. Uczestnicy festynu mogli
popływać łodzią oraz skuterami. Poza tym dla dzieci przygotowano konkursy i zabawy z nagrodami.
W dniu 24 kwietnia 2018 roku w godz. 13:00- 15:00 odbyła się powiatowa debata społeczna pod
hasłem „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE - MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW”
ukierunkowana szczególnie na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu makowskiego, oszustwa osób
starszych, promocję Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”. Debata
została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim oraz Starostę
Powiatu Makowskiego.
Na spotkanie, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim przy ul.
Moniuszki 2, przybyło liczne grono mieszkańców - 70 osób, przedstawiciele samorządów, szkół,
instytucji oraz organizacji społecznych i mieszkańcy w tym młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych,.
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W debacie uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Makowie Maz. insp. Marzena Zakrzewska,
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Maz. nadkom. Sławomir Królak, Starosta
Powiatu Makowskiego Zbigniew Deptuła, Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego Tadeusz Ciak,
Zastępca Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego Aneta Dąbrowska oraz kap. Paweł Domszajd z
Powiatowej Straży Pożarnej w Makowie Maz. Wśród zaproszonych gości na sali byli Wójtowie Gmin,
Radni- powiatowi, miejscy i gminni, księża, dyrektorzy i nauczyciele szkół, pracownicy M i G KRPA,
MOPS, GOPS, poradni psychologicznych, szpitala, przedstawiciele służb, liczne grono uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, emeryci i renciści oraz licznie przybyli przedstawiciele lokalnych mediów.
Podczas debaty poruszono takie tematy jak:
- bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- niewłaściwa infrastruktura dróg i złe oznakowanie
- nieprawidłowe parkowanie i przekraczanie dozwolonej prędkości,
- bezpieczeństwo w rejonie osiedli, w klatkach schodowych bloków
- problem dopalaczy ich dostępności,
- zwiększenie patroli pieszych w rejonach osiedli.
W dniu 20 września 2018 roku w ramach działań „ Kręci mnie bezpieczeństwo” odbył się rajd
rowerowy trasą z Makowa Maz. do Węgrzynowa, który był zorganizowany przez proboszcza parafii
św. Józefa w Makowie Maz. oraz policjantów KPP w Makowie Maz.. Miał na celu propagowanie
bezpiecznego poruszania się po drodze jednośladami.

Ponadto w 2018 roku realizowano : 124 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną, oraz
10 spotkań z rodzicami, jak również 41 spotkań z kadrą dydaktyczną szkół miasta Makowa
Mazowieckiego. Ponadto dzielnicowi przeprowadzili 132 spotkania z mieszkańcami miasta Makowa
Mazowieckiego.
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STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
NA TERENIE MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

Na terenie miasta Makowa Mazowieckiego liczba wypadków drogowych zmalała w stosunku
do roku 2017 o 6. Nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym jak również osób zabitych.
Liczba osób rannych spadła o 6, liczba kolizji drogowych w stosunku do roku 2017 zmalała o 17.
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WYPADKI DROGOWE NA POSZCZEGÓLNYCH DROGACH

NA TERENIE MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

Powyższy wykres obrazuje zagrożenie na poszczególnych drogach leżących na obszarze
działania KPP w Makowie Mazowieckim. W 2018 r. na drogach krajowych liczba wypadków zmalała o
5 w porównaniu do roku 2017, natomiast na drogach wojewódzkich nie odnotowano wypadków
drogowych. Na drogach powiatowych odnotowano spadek o 1, natomiast na drogach gminnych ilość
zdarzeń utrzymała się na tym samym poziomie.
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ZDARZENIA DROGOWE I ICH SKUTKI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH

NA TERENIE MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO

Powyższy wykres obrazuje dane dotyczące zdarzeń drogowych w rozbiciu na poszczególne
miesiące. Największą liczbę ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych odnotowano w miesiącach
marzec i sierpień. Najwięcej osób rannych w wypadkach odnotowano w marzec i sierpień, najwięcej
kolizji odnotowano w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i wrześniu. Powyższe zestawienie wskazuje, że
największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnotowano w miesiącach letnich od
kwietnia do sierpnia. Najbezpieczniejszym miesiącem był marzec.

PRZYCZYNY POWSTAWANIA WYPADKÓW DROGOWYCH
Głównymi przyczynami powstawania wypadków drogowych w 2018 r. było:

-niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 12 kolizji drogowych i 1 wypadek:
- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 15 kolizji drogowych;
-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 15 kolizji drogowych i 2 wypadki.

Policjanci WRD KPP Maków Mazowiecki w całym roku 2018 roku ujawnili w sumie 396
wykroczeń w ruchu drogowym z czego 197 wykroczeń to przekroczenia prędkości jazdy przez
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kierujących pojazdami silnikowymi, w tym przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h na obszarze
zabudowanym 1 wykroczeń, za które obligatoryjnie zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania
pojazdami.
Ponadto zatrzymano 21 nietrzeźwych kierujących pojazdami i I motorowerem oraz 12 rowerem.

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
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Działalność operacyjna KP PSP w Makowie Mazowieckim za okres 2018.

Przedmiotem analizy działań ratowniczych jest kompleksowe przedstawienie sytuacji
pożarowej

i

interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie

powiatu

makowskiego oraz miasta Makowa Mazowieckiego.
Analizę można podzielić na 3 części:

1.

Szczegółowa analiza za 2018 rok

2.

Charakterystyka zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

3.

Zabezpieczenie operacyjne powiatu makowskiego

W minionym roku w powiecie zwiększyła się ogólna ilość podejmowanych interwencji

(tj. o 133 ), tym samym zwiększyłsię udział pożarów, ilość miejscowych zagrożeń, a zmalała

o 2 liczba alarmów fałszywych.
Należy zauważyć pozytywne zjawisko bardzo ścisłej współpracy z lokalnymi władzami

samorządowymi oraz innymi służbami i podmiotami. Ma to niewątpliwie wpływ i dobrze
rokuje

na

przyszłość

bezpieczeństwa

i

kolejnym

ochrony

naszym

zamierzeniom

przeciwpożarowej

oraz

dotyczącym

umacniania

poprawy stanu

Krajowego

Systemu

Ratowniczo - Gaśniczego w powiecie makowskim.
Zestawienia opracowano na podstawie komputerowego programu ewidencji danych z

działań ratowniczych Systemu Wspomagania Dowodzenia SWD - moduł Zestawienia - ST
2.5.
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I Analiza działań ratowniczych
1. Zdarzenia na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Makowie
Mazowieckim w roku 2018
Rodzaj zdarzenia

2018

Pożary 163
Miejscowe zagrożenia 514
Alarmy fałszywe 25
Razem

702

% udział

23%
73%
4%
100%

Zdarzenia w KP PSP Maków Maz. w roku 2018
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2. Ilość zdarzeń na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim w 2018 roku w rozbiciu na wielkość
zdarzenia oraz gminy
Pożary

Powiat/
LP.
gmina
1. makowski
m. Maków
2.
Mazowiecki

RAZEM:

Miejscowe zagrożenia

średnie duże

Alarmy fałszywe

bardzo
duże

RAZEM

małe

lokalne

średnie

duże

gigantyczne

Razem

Złośliwe

W dobrej
wierze

Z inst.
wykr.

OGÓŁEM
ZDARZEŃ

RAZEM

małe

163

153

6

4

0

514

26

475

13

0

0

25

0

19

6

702

26

26

0

0

0

81

8

72

1

0

0

15

0

10

5

122

163

153

6

4

0

514

26

475

13

0

0

25

0

19

6

702

Ogółem w powiecie makowskim wystąpiły 702 zdarzenia wymagających działań ratowniczych.
Najwięcej pożarów powstało w m. Różan. -34, w Makowie Mazowieckim - 26 i gm. Płoniawy-Bramura-19. Najwięcej miejscowych zagrożeń w m. Różan.-128, w Makowie Mazowieckim 81 i gm. Karniewo - 50.
Najwięcej zdarzeń ogółem powstało w m. Różan -165, w Makowie Mazowieckim-122 i w gm. Szelków- 67.

Zdarzenia w KP PSP w Makowie
Mazowieckim w 2018 roku

■ 1. Pożary
■ 2. Miejscowe zagrożenia

3. Alarmy fałszywe

3. Pożary
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a) Liczba pożarów w roku 2018 według obiektów w których powstał pożar

LP.

1.
2.

Obiekty
użyteczności
publicznej

Obiekty
mieszkalne

163

0

40

3

1

12

17

35

53

26

0

5

2

0

4

1

0

14

163

1

40

3

1

12

17

35

53

Podział
administracyjny OGÓŁEM

makowski
m. Maków
Mazowiecki

RAZEM:

Lasy
Obiekty
Obiekty
Środki
(państwowe Uprawy,
produkcyjne magazynowe transportu i prywatne) rolnictwo

Inne
obiekty

Najwięcej pożarów wystąpiło w: inne obiekty - 53 (np. śmietniki wolnostojące, kanały wentylacyjne i dymowe)
obiektach mieszkalnych - 40
W uprawach i rolnictwie-35
Najmniej pożarów wystąpiło w: obiektach magazynowych - 1

obiektach produkcyjnych - 3
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RAZEM:

LP.

ui
<0

NJ

Podział administracyjny

i—1

UJ

CO

Ul
kD

O

>-*■

OGÓŁEM
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się
ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki

NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach
UJ

O

UJ

NOD w pozostałych przypadkach
O

i-*00

Ul

NJ

00

Nieostrożność Osób Nieletnich (NON) przy posługiwaniu się
ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności
przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń

cr>
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

l—Ł

i—*■

-4^

o

Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności:
piece, grzałki, kuchnie
-A

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe
UJ

UJ

o

- 59 przypadków

UJ

o

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo
stałe

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo
gazowe
UJ

Wady urządzeń mechanicznych
-£■

i—*■

Wady środków transportu
UJ

o

ł-1

o

UJ

Wyładowania atmosferyczne

Elektryczność statyczna
UJ

UJ

^odpalenia (umyślne) w tym akty terroru
NJ

o

i—*■
O

NJ

NJ
O

A

NJ

3ożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń
°
NJ
O

nne przyczyny

Nieustalone

a) Przyczyny powstania pożarów w roku 2018

cn
UJ

makowski

m. Maków Mazowiecki

Przyczyny pożarów statystycznie z roku na rok są podobne i do najczęstszych zalicza się:
- Nieostrożność Osób Dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym (w tym papierosy, zapałki)

- Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe - 23

NJ

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW W 2018 ROKU
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4. Miejscowe zagrożenia
a) Ilość miejscowych zagrożeń w 2018 roku według miejsca ich powstania

LP.

1
2
RAZEM:

Podział
administracyjny
makowski
m. Maków
Mazowiecki

Obiekty
użyteczności
publicznej

Obiekty
mieszkalne

Obiekty
produkcyjne

Obiekty
magazynowe

Środki
transportu

Lasy
(państwowe i
prywatne)

Uprawy,
rolnictwo

Inne
obiekty

OGÓŁEM

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

Razem

514

21

152

10

2

118

1

20

190

81

10

29

0

0

13

0

1

28

514

21

152

10

2

118

1

20

190

Najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w :

- innych obiektach -190 zdarzeń (np. przepust drogowy, separator wody deszczowej, garaże, zbiorniki wodne)
- Obiekty mieszkalne-152 zdarzeń
- Środki transportu -118 zdarzeń

Najmniej miejscowych zagrożeń wystąpiło w :

- w lasach 1 zdarzenie
- obiektach magazynowych -2 zdarzenia
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RAZEM:

1

NJ

1—X

Ul

>-L

ł—

l—x

OGÓŁEM
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody,
osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych
•— 1

o

ł—*■

>—1

ł—*■

h-x

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych

Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece,
grzałki, kuchnie
NJ

I-*

nj

Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki,
przewody, odbiorniki gazu
UJ

•—11

UJ

UJ

1—X

UJ

NJ

o

NJ

UJ

1—1

UJ

O
l—k

kD

ŁD
t—X

l—x

o

1—X

en
oi

Ul

cn
Ol

UJ

Ul

UJ

Ul

o

Ul

i—*■

o

1—X

o

o

Wady urządzeń mechanicznych
Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających,
odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie
należy podać, jakie medium)

Wady środków transportu

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu

Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu

Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp.

Huragany, silne wiatry, tornada

Gwałtowne opady atmosferyczne

Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe

Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych
o

Ul

X

<o
Ul

NJ

1—X

NJ

i—*•

I—X

t—X

UJ

-X

Ul
Ul

h-x
<o

Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów,
ptaków

Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie

Nieumyślne działanie człowieka

Celowe działanie człowieka

Nieustalone
J1
J1

Inne przyczyny

b) Przyczyny powstania miejscowych zagrożeń w roku 2018

co
t—X

Podział
administracyjny

makowski
m. Maków
Mazowiecki
ui
i—1

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ W 2018 ROKU
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5. Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach w 2018 roku
Pożary

Miejscowe zagrożenia

OGÓŁEM
ZDARZEŃ

Alarmy fałszywe

LP.

Miesiąc

RAZEM

Małe

Średnie

Duże

Bardzo
duże

RAZEM

Małe

Lokalne

Średnie

Duże

Gigantyczne

Razem

Złośliwe

W dobrej
wierze

Z inst. wykr.

1

Styczeń

10

10

0

0

0

20

1

19

0

0

0

0

0

0

0

30

2

Luty

11

10

1

0

0

11

1

10

0

0

0

0

0

0

0

22

3

Marzec

14

13

1

0

0

13

2

11

0

0

0

3

0

2

1

30

4

Kwiecień

31

30

1

0

0

28

4

24

0

0

0

2

0

1

1

61

5

Maj

17

15

1

1

0

62

7

54

1

0

0

3

0

3

0

82

6

Czerwiec

16

16

0

0

0

97

3

92

2

0

0

2

0

2

0

115

7

Lipiec

11

10

0

1

0

33

1

32

0

0

0

3

0

3

0

47

8

Sierpień

17

16

0

1

0

121

3

115

3

0

0

2

0

2

0

140

9

Wrzesień

7

7

0

0

0

49

2

44

3

0

0

3

0

2

1

59

10

Październik

12

11

1

0

0

42

0

41

1

0

0

0

0

0

0

54

11

Listopad

12

11

1

0

0

15

0

14

1

0

0

3

0

3

0

30

12

Grudzień

5

4

0

1

0

23

2

19

2

0

0

4

0

1

3

32

RAZEM:

163

153

6

4

0

514

26

475

13

0

0

25

0

19

6

702

Najwięcej pożarów wystąpiło w miesiącach: kwiecień - 31,maj i czerwiec -17.
Najwięcej miejscowych zagrożeń wystąpiło w miesiącach: sierpniu -121, czerwcu - 97.
Najmniej pożarów wystąpiło w miesiącach: grudzień -5 ; wrzesień- 7 .
Najmniej miejscowych zagrożeń powstało w miesiącach: luty - 11; marzec - 13.
Najwięcej zdarzeń wystąpiło w miesiącu sierpniu- 140 : miało to związek z silnymi wiatrami (połamane drzewa i konary drzew).

11

LICZBA ZDARZEŃ W ROKU 2018 W ROZBICIU NA MIESIĄCE

Liczba zdarzeń w 2018 r. w rozbiciu na miesiące
■ Liczba zdarzeń w 2018 r. w rozbiciu na miesiące

12

Kategoria 1
■ Pożary ofiary śmiertelne ■ Pożary ranni a M/Z ofiary śmiertelne ■ M/Z ranni ■ M/Z ranni (w tym dzieci)

7. Wielkość strat w 2018 roku powstałych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń [tys. zł]

POŻARY

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

OGÓŁEM
LP.

Podział administracyjny

1

makowski

2

m. Maków Mazowiecki

RAZEM:

straty

Średnio na 1 zdarz

w tym budynki

mienie uratowane

straty

w tym budynki

OGÓŁEM

straty

Średnio na 1 zdarz

w tym budynki

mienie uratowane

straty

w tym budynki

2419,3

1020

14368

53,2

24,6

2361,6

141,5

457

37

2

94,3

27

4480

0,8

0,2

178

0

100

1,6

0

2419,3

1020

14368

53,2

24,6

2361,6

141,5

457

37

2

W 2018 roku straty ogółem wyniosły 4780,9 tys. zł. w tym:

- w pożarach - 2419,3 tys. zł.
- w miejscowych zagrożeniach - 2361,6 tys. zł.

Największe straty zanotowano :
- podczas pożarów w gm. Płoniawy - Bramura - 740 tyś. zł., gm. Młynarze - 1103 tys. zł.

14

6. Zdarzenia w których byli ranni i ofiary śmiertelne w 2018 roku
POŻARY

ranni

śmiertelne

w tym dzieci
ranni

śmiertelne

Inne osoby

ranni

śmiertelne

w tym strażacy
ranni

śmiertelne

Ratownicy
ranni

ranni

śmiertelne

śmiertelne

w tym dzieci

Inne osoby

ranni

ranni

śmiertelne

ranni

śmiertelne

Podział
administracyjny

LP.

w tym strażacy

Ratownicy

śmiertelne

OGÓŁEM

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

1

makowski

11

119

0

1

0

1

0

7

0

0

0

1

0

1

11

110

0

7

2

m. Maków Mazowiecki

1

7

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

5

0

0

11

119

0

1

0

1

0

7

0

0

0

1

0

1

11

110

0

7

RAZEM:

Ogółem zginęło 11 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych było w gm. Płoniawy - Bramura - 3 ofiary i gm. Różan - 3 ofiary.
Ogółem rannych zostało 119 osób. Najwięcej rannych było w gm. Czerwonka 27 osób , gm. Karniewo-14 osób.
W miejscowych zagrożeniach zginęło 11 osób, a rannych zostało 111 osób w tym 7 dzieci oraz 1 strażak.
W pożarach nie było ofiar śmiertelnych. Rannych zostało 8 osób w tym 1 strażak.

LICZBA RANNYCH I OFIAR W 2018 ROKU Z PODZIAŁEM NA RODZAJ ZDARZENIA
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- podczas miejscowych zagrożeń : w gm. Różan - 459,7 tys. zł., w gm. Płoniawy Bramura - 432,5 tys. zł.

8. Udział jednostek współdziałających przy zderzeniach w 2018 roku

LP.

Podział
administracyjny

1
2

JEDNOSTKI WSPÓŁDZIAŁAJĄCE (ilość osób)

Makowski

Pogotowie
ratunkowe
386

Pogotowie
energetyczne
44

Pogotowie
gazowe
0

m.Maków Maz

38

10

386

44

RAZEM:

Służby leśne

Wojsko

Policja

Straż
Miejska

WIOŚ

Inne służby

12

0

501

0

0

64

0

0

0

69

0

0

9

0

12

0

501

0

0

64

Wspólne działania ratownicze Straży Pożarnej prowadzone były najczęściej z Policją oraz Pogotowiem Ratunkowym.

9. Zużycie środków gaśniczych podczas zdarzeń w 2018 roku

15

Małe

1
2
3

Średnie
Duże

4

112

164

2

2

13

164

19
30

0
0

0
0

0
0

19

0

6
4

Bardzo duże

0

0

0

0

0

0

RAZEM:

9

2

2

13
0
1

9
0

122 213

5

Małe

2

0

0

0

0

6
7

Lokalne
Średnie

0
0

9

0

1

9
1

0
0

8
9

Duże

0
0

0
0

0
0

0

Gigantyczne

0
0

RAZEM:

2

10

10

0

\N 2018 roku w zdarzeniach ogólnie zużyto:

0

15

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

213 13 15 0
0
MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

0

0

0

0

0
0
0

0
0

30
0

13
0

0

0

0

0

9
1

1
1

1

0

0
0

0

0

0

0

0

0
0

1
0

0

0

0

0
0

0
0

0

2

10

2

2

0

0

1

523,2
168,2
1625
0
2316,4

606

0

0
0

0

0

0

0

606

0

0
8

0
22,7

0
200

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

50

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

1,5
0

198
1

0

0

24,2

250

0

0

199

10

8

0

111

1

0

0
0

0

5
3

1

0

1

1

0

0

0

0

0
119

3

1

0

0

0
0

0

0

- 2340,6 m3 wody
- 856 I środka pianotwórczego
- 0 kg neutralizatorów
-199 kg sorbentu

10. Częstotliwość wyjazdów w 2018 roku do poszczególnych rodzajów zdarzeń
Lp.

Gmina

1

makowski

0

dni

12

godz.

28

min.

2

dni

05

godz.

44

min.

0

dni

17

godz.

02

min.

14

dni

14

godz.

24

min.

5

m. Maków Maz.

2

dni

23

godz.

48

min.

14 dni

00

godz.

55

min.

4

dni

12

godz.

08

min.

24

dni

08

godz.

00

min.

0 dni 12 godz. 28 min. 2 dni

5

godz. 44 min. 0 dni 17 godz. 02 min. 14 dni 14 godz. 24 min.

RAZEM

pożary

zdarzenie

mię scowe zagrożenia

alarmy fałszywe

W 2018r. na terenie pow. makowskiego zdarzenia wymagające interwencji Jednostek Straży Pożarnej powstawały średnio :
_ ogólnie zdarzenia co 12 godz. 28 min
- pożary co 2 dni 5 godz. i 44 min
- miejscowe zagrożenia co 17 godzin i 2 min

16

2

Średnie

3

Duże
Bardzo
duże

4

RAZEM:

1
0

0
0

2
1

3
2

0
1

1
0

3
0

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

4
0

1
4

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

7

68

54

23

39

50

30

5

3

0

10

8

13

4

1

0

19

62

60

14

7

1

0

0
36
1
0
0
37

1
29
0
0
0
30

0
3
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1

9
68
0
0
0
77

9
138
1
0
0
148

5
175
2
0
0
182

2
64
4
0
0
70

1
28
6
0
0
35

0
1
0
0
0
1

0
1
0
0
0
1

Miejscowe zagrożenia
5

Małe

6
7
8

Lokalne
Średnie
Duże

9

Gigantyczne

RAZEM:

0
18
1
0
0
19

1
33
1
0
0
35

7
219
3
0
0
229

15
145
6
0
0
166

3
60
2
0
0
65

11
131
2
0
0
144

6
114
5
0
0
125

4
94
0
0
0
98

1
13
1
0
0
15

1
16
1
0
0
18

0
4
1
0
0
5

2
34
2
0
0
38

Pożary najczęściej zgłaszano w godz. 09.01-15.00 (68 pożarów), miejscowe zagrożenia najczęściej zgłaszano w godz. 15.01-20.00 (229 miejscowych zagrożeń).
Czas dojazdu jednostek w ciągu dnia (06.01-20.00) w odniesieniu do pożarów mieścił się najczęściej w granicach 6-10 min. (50), w odniesieniu do miejscowych zagrożeń
mieścił się najczęściej w granicach do 5 min (144).
Czas dojazdu jednostek w nocy (20.01-06.00) w odniesieniu do pożarów najczęściej mieścił się w przedziale do 11-15 min (13pożarów), dla miejscowych zagrożeń do 5
min. (38 miejscowych zagrożeń).
Czas trwania akcji najczęściej mieścił się w przedziale czasowym od 61 do 120 minut dla miejscowych zagrożeń (182).
Czas trwania akcji najczęściej mieścił się w przedziale czasowym od 31 do 60 minut dla pożarów (62).

12. Udział zastępów i ratowników w działaniach ratowniczo-gaśniczych w roku 2018

LP.

Rodzaj,
wielkość

OGÓŁEM

OGÓŁEM

Pojazdy

JRG
Osoby

Pojazdy

OSP KSRG

OSP Inne

Osoby

Pojazdy

Osoby

Pojazdy

Osoby

POŻARY

1

Małe

153

355

1720

198

771

114

711

43

238

2

Średnie

6

29

145

12

45

11

69

6

31

3

Duże

4

38

208

10

33

15

88

13

87

18

- alarmy fałszywe co 14 dni 14 godz. i 24min
Najczęściej zdarzenia powstawały w: m. Różan - co 2 dni 5 godz. 5 min., w m. Maków Maz. co 2 dni 23 godz. 48 min. i w gm. Szelków co 5 dni 10 godz. 44 min.
Najrzadziej zdarzenia powstawały w: gm. Sypniewo co 11 dni 9 godz. 45min.,w gm. Młynarze co 10 dni, 17 godz. 38 min.

11. Czas dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej do zdarzeń w 2018roku
CZAS PRZYBYCIA PODMIOTÓW RAT.

CZAS INTERWENCJI

ZAUWAŻENIE ZDARZENIA

5

3

0

10

7

13

3

1

0

powyżej

26

do 1 dnia

47

od 241 do 720
min.

38

od 121 do 240
min.

22

od 61 do 120
min.

49

w minutach od zgłoszenia do przybycia
w minutach od zgłoszenia do przybycia
na miejsce zdarzenia
na miejsce zdarzenia
il
211621do 5 6-10
>30 do 5 6-10 11-15 16-20
>30
ls
20
30
30
min. min.
min. min. min. min.
min.
min.
min. min. min.
min.
POŻARY

od 31 do 60
min.

65

od powiadomienia do powrotu podmiotów
rat.

w godz. 20:01-06:00

do 30 min.

od 20:01 do
24:00

7

od 15:01 do
20:00

10

od 09:01 do
15:00

Małe

09:00

1

od 06:01 do

Rodzaj,
wielkość

06:00

LP.

od 00:01 do

w godz. 06:01-20:00

19

62

59

10

2

1

0

17

Bardzo duże

4

RAZEM:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

163

422

2073

220

849

140

868

62

356

MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
5

Małe

26

36

168

27

109

7

46

2

13

6

Lokalne

475

753

3370

435

1565

248

1407

70

398

7

Średnie

13

89

277

59

1545

24

107

6

25

8

Duże

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Gigantyczne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

514

878

3815

521

1819

279

1560

78

436

RAZEM:

13. Udział w działaniach ratowniczych jednostek OSP w roku 2018

Gmina

Maków Maz

Nazwa
jednostki
/ wpisać OSP /

Maków Maz

Rodzaj prowadzonych działań
Miejsc:owe
Alarmy fałszywe
zagro:lenia

Pożary
KSRG:

NIE

Na terenie
własnego
działania *

Pozostały
teren *

0

0

Na terenie
własnego
działania *

0

Liczba
Udział OSP w
dysponowań
zabezpieczeniu
poza
Na
operacyjnym
terenem
Na terenie
terenie
obszaru
Pozostały
Pozostały
Pozostały
własnego
własnego
własnego
chronionego 1)
teren *
teren *
teren
*
działania *
działania
działania2*
Ogółem

*

0

0

0

0

0

0

0

19

14. Średni czas dojazdu jednostek do zdarzeń w 2018 roku według rodzaju
zdarzenia oraz terenu działania.

Średni czas dojazdu
Rodzaj zdarzenia
Pożar

Miejscowe zagrożenie
Alarm fałszywy
PODSUMOWANIE:

Teren działania
Gmina
m. Maków Mazowiecki
PODSUMOWANIE:

00:09
00:09
0:00
00:09

00:03
00:03

Średni czas dojazdu jednostek do zdarzeń wyniósł średnio 9 minut.

20

15. Porównanie lat 2017- 2018 pod względem prowadzonych działań
ratowniczo- gaśniczych

a) Ilość zdarzeń w powiatach

Lp-

Powiat/Gmina

1

makowski
m. Maków
5
Mazowiecki
RAZEM:
Wzrost[%] do roku
ubiegłego

RODZAJ ZDARZENIA
Pożary
Miejsc, zagrożenia
rok
rok
2017
2018
2017
2018
124
163
514
418

Ogółem zdarzeń
rok
2017
2018
569
702

Alarmy fałszywe
rok
2017
2018
27
25

111
569

122
702

25
124

26
163

70
418

81
513

16
27

15
25

-

23,4 %

-

31,5 %

-

23 %

-

-7,4 %

b) Ilość osób poszkodowanych
Ofiary śmiertelne
inne

Ofiary śmiertelne
dzieci

ranni inni

ranne dzieci

rok

rok

rok

rok

Rodzaj zdarzenia

pożary
miejscowe
zagrożenia
RAZEM:

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2

0

0

0

2

7

0

0

7

11

0

0

85

110

9

7

9

11

0

0

87

117

9

7

c) Ilość pożarów i miejscowych zagrożeń według obiektu w jakim powstał

LP-

Kod obiektu

Miejscowe
zagrożenie
rok

Pożar
rok

2017

2018

2017

2018

1

Obiekty użyteczności publicznej

17

21

1

2

2

Obiekty mieszkalne

66

152

38

40

3

Obiekty produkcyjne

5

10

4

3

4

Obiekty magazynowe

2

2

1

1

5

Środki transportu

105

118

15

12

6

Lasy (państwowe i prywatne)

0

1

5

17

7

Uprawy, rolnictwo

8

20

21

35

8

Inne obiekty

215

190

39

53

418

514

124

163

RAZEM:
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d) Czas trwania akcji ratowniczej, uratowane mienie oraz straty w mieniu

Rodzaj zdarzenia

Ilość zdarzeń

Czas interwencji
[godz.]

Straty w mieniu [tys.
zł]

Wartość
uratowanego
mienia [tys. zł]

rok

Rok

rok

rok

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

POŻARY

124

163

181,3

245,4

1714,2

2419,3

28148

14368

MIEJSCOWE
ZAGROŻENIA

418

514

662

874,6

1567,7

2361,6

328

RAZEM:

542

677

843,3

1120

3281,9

4780,9

457

28476 14825

16. Ilość zdarzeń na terenie działania Komendy Powiatowej PSP w Makowie
Mazowieckim w latach 2012 - 2018 wg ich rodzaju.
Rodzaj zdarzenia

Pożary
Miejscowe zagrożenia
Alarmy fałszywe
Razem

2012

2013

169
326
16
513

136
353
9
499

2014 2015

146
328
11
486

198
558
15
771

2016

2017

2018

142
471
26
639

124
418
27
569

163
514
25
702

17. Liczba pożarów w latach 2012 - 2018 na terenie powiatu makowskiego
i miasta Maków Mazowiecki
LP.

Powiat/ gmina

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.
2.

Makowski
m.Maków Maz.

169
38

136
16

146
23

198
38

142
31

124
25

163
26

169

136

146

198

142

124

163

RAZEM:

18. Liczba miejscowych zagrożeń w latach 2012-2018 na terenie powiatu
makowskiego i miasta Maków Mazowiecki

LP.

Powiat / gmina

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1
5

Makowski
m. Maków Maz.

326
63

353
94

328
88

558
79

471
72

418
70

514
79

326

353

328

558

471

418

514

RAZEM:
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II. Charakterystyka zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia na terenie miasta Maków mazowiecki wynikają

przede wszystkim ze specyfiki i charakteru miasta.

1. Wykaz obiektów mogących spowodować zagrożenia dla środowiska.

Lp-

Nazwa obiektu
Instalacji, adres

Rodzaj
Max .ilość
materiałów
[T] (m3)
niebezpiecznych

1. Mazowiecka Spółka
Mleczarska S.A.

4.

Amoniak

3,0

Kwas azotowy
Ług sodowy

5 m3
10 m3

LNG

120,0

Duon Dystrybucja
S.A.

Zasięg strefy stężeń Uwagi
śmiertelnych
Ilość osób
mogących się
znaleźć w strefie.
W maszynowni
Magazyn amoniaku w
0,lkm/120
amoniakalnej
postaci zbiornika na
zapewniono
wykrywanie
otwartym powietrzu na
wycieków
amoniaku
budynku, pojemność
przez system
instalacji wynosi 3 t
wykrywania
czujkami
Wydzielone
15 m/5
reagującymi
wentylowane
dwustopniowo
pomieszczenie wewnątrz
hali
Zbiorniki Kriogeniczne
Brak danych
Sposób składowania
Lub przetwarzania

2. Zagrożenia w transporcie.

Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne.

Trasa

Lp-

1.

2.

Rodzaj materiałów

Ilość roczna
przewozów
[T] (m3)

Nr 60 Ciechanów - Różan Białystok

-pochodne ropy naftowej (olej Brak danych
napędowy i opałowy, benzyna)
-gazy techniczne,
-amoniak
-chlor

Nr 57 Szczytno - Pułtusk

-pochodne ropy naftowej (olej Brak danych
napędowy i opałowy, benzyna)
-gazy techniczne,
-amoniak
-chlor

Uwagi

_________
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3. Zagrożenia powodziowe.
Pod względem hydrograficznym sytuacja na terenie miasta przedstawia się następująco: przez

miasto przepływa 1 rzeka Orzyc, której szerokość wynosi od 20-80m., a głębokość do 3m. Koryto rzeki w
części miasta Maków Maz. na długości ok. 1 km posiada uregulowane obustronnie brzegi . Na terenie

miasta Makowa Maz. znajduje się sztuczny akwen wodny o powierzchni 17 ha.
Zagrożenie powodziowe występuje na terenie miasta Makowa Maz. Powierzchnia terenów zalewowych
na terenie powiatu makowskiego wynosi 3334 ha .Ogółem powodzią zagrożonych jest 26 miejscowości
- ok. 533 osób, ilość gospodarstw - 145, ilość zwierząt hodowlanych - ok. 1900. Obserwacje zjawisk

powodziowych wskazują na to , że wezbrania powodziowe w powiecie makowskim mają charakter

roztopowy i pojawiają się zazwyczaj od marca do kwietnia

W mniejszym stopniu mogą wystąpić

wezbrania powodowane wystąpieniem zatorów.

Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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III. Zabezpieczenie operacyjne powiatu makowskiego.
Zabezpieczenie operacyjne powiatu stanowi Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Makowie
Mazowieckim wraz z Posterunkiem JRG w Różanie oraz 61 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z których 13 jest włączonych do KSRG.

Samochody pożarnicze
Oznaczenie pożarnicze,
Lpnazwa samochodu
1.
GCBA 5/40 MAN LE 18280
2.
GBA 2,5/25/4 MAN 13.290
3.
SLRt
4.
GCBA 5/32 Scania
5.
SOp Volkswagen Passat
6.
SLKw Fiat Scudo
7.
SHD-25 Man
8.
SLRr Mitshubishi Pajero
9.
SBus Volkswagen T5
10.
SOp Opel Astra
11.
SLRw
Łodzie
Nazwa sprzętu
Lp1.
Pontony
2.
Łódź śrubowa

Kryptonim
radiowy
MF 501-25
MF 501-22
MF 501-43
MF 501-26
MF 500-90
MF 501-81
MF 501-53
MF 501-90
MF 500-55
MF 501-91
MF 501-71

Numer
operacyjny
501M25
501M22
501M43
501M26
500M90
501M81
501M53
501M90
500M55
501M91
501M71

Pompy
Nazwa sprzętu
Lp.
1.
Pompa szlamowa
2.
Pompa pływająca

Ilość
3 szt.
3 szt.

Agregaty prądotwó rcze
Nazwa sprzętu
Lp.
1.
Agregaty prądotwórcze

Ilość
6 szt.

Działka gaśnicze
Nazwa sprzętu
Lp1.
Działko wodno - pianowe przenośne

Ilość
1 szt.

1

9.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ilość
1 szt.
1 szt.

Narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne;
Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ilość

2
Rozpieracze powyżej 5 do 10 ton LUKAS
Rozpieracze 45 ton LUKAS
Nożyce 69,5 ton LUKAS
Nożyce powyżej 20 do 30 ton LUKAS
Rozpieracze kolumnowe do 0,75 m LUKAS
Rozpieracz kolumnowy 1,5 m LUKAS
Pompy hydr. Spalinowe dla 2 urządzeń LUKAS
Zestaw z poduszką pneumatyczną wysokiego ciśnienia 12 ton
HOLMATRO
Zestaw LSH 4/HTS90

Ilość
3
1
1
1
1
1
1
2
1

1
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10.
11.
12.
13.

Nożyco - rozpieracze ponad 5 ton HOLMATRO
Rozpieracze kolumnowe do 0,45 m HOLMATRO
Pompy hydr. Spalinowe dla 1 urządzenia HOLMATRO
Zestaw z poduszką pneumatyczną wysokiego ciśnienia 11 ton
HOLMATRO

1
1
1
1

Ubrania specjalne;
Lp.

1
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa ubrania
/oznaczenie pożarnicze lub producenta/
2
Kombinezony do nurkowania (skafandry mokre)
Kombinezony do nurkowania typ suchy
Ubrania żaroodporne lekkie
Ubrania żaroodporne ciężkie
Kombinezon Pro Chem IIP (komplet)

Ilość
3
7
13
2
2
6

Sprzęt ochrony dróg oddechowych.
Lp.

Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/

Ilość

2

3
5
12

1
1
2

AUERGo Fix
AUER Go

Sprzęt mechaniczny;
Nazwa urządzenia /oznaczenie pożarnicze lub producenta/
Lp1
1.
2.
3.
4.

2
Piła spalinowa do betonu i stali - tarcza do 12"
Piła spalinowa do betonu i stali - tarcza do 14"
Piła łańcuchowa spalinowa o dł. Prowadnicy do 40 cm.
Siekiero łomy, topory

Ilość
3
1
2
6
13

Sprzęt i urządzenia specjalistyczne do ratowania ludzi;
Lp1
1.
2.
3.
4.
6.
7.

Nazwa sprzętu lub urządzenia
/oznaczenie pożarnicze lub producenta/
2
Zestaw opatrunkowy i dezynfekcyjny
Nosze typu deska
Zestaw ratowniczy R-l
Zestaw ratowniczy R-2
Sanie Ratownictwa Lodowego
Katamaran do ratownictwa wodno - lodowego

Ilość
3
3
5
3
2
1
1
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Sprzęt pomiarowy i wykrywczy;

Lp-

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa sprzętu lub urządzenia
/oznaczenie pożarnicze lub producenta/
2
Detektor wielogazowy GASALERT Microclip
Urządzenie wykrywczo-pomiarowe MULTIGAS
Kamera termowizyjna Seek Thermal
Cyfrowy radiometr kieszonkowy EKO-D
Detektor prądu przemiennego AC HotStic
HotSpotter

Środek pianotwórczy
Nazwa
Lp1.
Roteor 1000 M
Neutralizatory
Lp. Nazwa
1.
Sintan

Ilość
3
1
2
1
2
1
1

Ilość
12001

Ilość
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Rozmieszczenie jednostek OSP włączonych do KSRG

©
□

- Jednostki OSP typu „S" działające w ramach
KSRG
- Jednostki OSP typu „S" działające poza
systemem

28

Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy.

Z dniem 1 stycznia 1995 r. zgodnie z wymogami ustawowymi, rozpoczął funkcjonowanie Krajowy

System Ratowniczo Gaśniczy.
Stanowi

on

integralną część

bezpieczeństwa

wewnętrznego

państwa,

obejmującą

prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych
zagrożeń.

System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje, straże, instytucje
oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się uczestniczyć

w działaniach ratowniczych.
Nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo gaśniczego pełni Minister Spraw
Wewnętrznych natomiast centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji KSRG
oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży , podległy ministrowi

właściwemu do spraw wewnętrznych.
Zadania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze kraju ustala Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej, następnie przekazuje je do wojewody, który dostosowuje je do
zagrożeń i warunków województwa. Tak sformułowane zadania przekazuje do starostów i zarządów
gmin. Starostowie i zarządy gmin dostosowują ww. zadania do warunków lokalnych oraz ustalają i

realizują je odpowiednio na obszarze powiatu i gminy.

Krajowy system ratowniczo - gaśniczy ma na celu ochronę życia , zdrowia, mienia lub środowiska
poprzez:
1) walkę z pożarami lub z innymi klęskami żywiołowymi,

2) ratownictwo techniczne,
3) ratownictwo chemiczne,

4) ratownictwo ekologiczne,
5) ratownictwo medyczne,

6) współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz systemem
powiadamiania ratunkowego.
Organem właściwym do dowodzenia krajowym systemem

ratowniczo - gaśniczym

na

podstawowym szczeblu zdolnym do skutecznego reagowania podczas stanu stałego czuwania i

doraźnego reagowania -jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
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Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy na obszarze powiatu jest podstawowym narzędziem

starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze gminy i powiatu w nagłych
zdarzeniach losowych spowodowanych pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

zagrożeniem, które wymagają użycia sił i środków ratowniczych.
Zgodnie z zapisem art. 1 rozporządzenia z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji

krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego (Dz. U. z 2017 poz. 1319.) - krajowy system ratowniczo

- gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

♦

współpracę w ramach posiadanych sił i środków z właściwymi organami i podmiotami podczas

zdarzeń nadzwyczajnych wywołanych zagrożeniem czynnikiem biologicznym, w tym podczas
zdarzeń o charakterze terrorystycznym

Na poziomie powiatowym system tworzą następujące podmioty systemu:
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
2) Jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do

systemu,

3) Starosta, który w sytuacjach nadzwyczajnych

wykonuje zadania przy pomocy Powiatowego

Zespołu Reagowania Kryzysowego,

4) Włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje,
5) Specjaliści w sprawach ratownictwa i inne podmioty włączone do systemu w drodze umowy

cywilnoprawnej.
Jednostki ochrony przeciwpożarowej włączane są do KSRG na podstawie:
- rozporządzenia MSWiA z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji

krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego,
- rozporządzenia MSWiA z dnia 15 września 2014r. w sprawie zakresu, szczegółowych

warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do KSRG.
Natomiast tryb włączania jednostek ochotniczych straży pożarnych został opracowany przez
Komendę Główną PSP

w Procedurze P-23 odnośnie rozpatrywania wniosku do Komendanta

Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
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Siły i środki spoza systemu.
Lp.

Gmina

1

3
Maków
Maz.

1.

Siedziba
jednostki OSP

Typ jedn.
OSP

Typ i marka samochodu

Rok prod. Samochodu

Nr oper. Samochodu

Kryptonim radiowy
samochodu

4

5
S-l

6
VW Transporter GLM-8

7

8
507M87

9

1995

Maków Maz.

507-87
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V. Działalność kwatermistrzowsko-techniczna KP PSP w Makowie Mazowieckim
za okres 2018.
Inwestycje i poprawa warunków BHP
W 2018r. modernizowano pomieszczenia na potrzeby siłowni, świetlicy, archiwum oraz pomieszczeń
biurowych dla pracowników cywilnych . Wykonano remont posadzki betonowej w garażu JRG Różan (o
łącznej powierzchni 60m2). Wykonywano bieżące naprawy i remonty. Wykonanie dojścia do strażnicy z kostki

brukowej o powierzchni 2OOm2. Remont instalacji C.O. w budynku PA w Różanie. Wymiana stolarki okiennej
w obiekcie PA w Różanie). Poprawa zaplecza kuchennego dla funkcjonariuszy pełniących 24 godzinny dyżur
w KP PSP w Makowie Mazowieckim oraz remont pomieszczenia szkoleniowego dla funkcjonariuszy PSP i

OSP.

4.Główne kierunki działań na 2019r.
1. Zakup sprzętu:

-samochód kwatermistrzowski

2. Termomodernizacja budynków Komendy w Makowie i posterunku w Różanie (wymiana stolarki okiennej i
docieplenie stropodachu)
3. Kontynuacja remontu pomieszczeń socjalnych w KP PSP w Makowie Maz. oraz PA w Różanie.
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Wykaz pojazdów ratowniczo oaśniczych i sprzętu zakupionego w la^ch 2007 - 2018 użytkowanych
przez KP PSP w Makowie Maz. - źródła finansowania

Lp.

Nazwa sprzętu/pojazdu

1.

Zakup ciężkiego zestawu narzędzi
hydraulicznych LUKAS

1.

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczoratowniczego z funkcją do rozpoznawania skażeń
chemiczo-ekologicznych - MITSHUBISHI
PAJERO
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa
radiacyjnego VOLKSWAGEN

2.

3.

Zakup ciężkiego uterenowionego samochodu
ratowniczo-gaśniczego o zbiorniku 5000dm3 z
funkcją ograniczania skażeń ekologicznych na
podwoziu z napędem 4x4 - SCANIA

1.

Zakup samochodu z podnośnikiem o wysokości
ratowniczej 23m (SHD-25) - MAN

1.

Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 MAN

1.

Pozyskano z KG PSP samochód operacyjny
Volkswagen Passat r.2002

1.

Zakup samochodu operacyjnego Opel Astra

Wartość
/zł/
2007
109 996,00

2008
154 900,00

119 733,00

738 300,00

2009
999 380,00

2011
645 840,00

Źródła finansowania

Środki WFOŚiGW
Środki Marszałka Woj.maz.
Środki własne KP PSP

- 54 998,00 zł
- 20 000,00 zł
-34 998,00 zł

Środki KW PSP
Środki własne KP PSP
Środki otrzymane z gmin
Środki WFOŚiGW
Środki KW PSP
Środki własne KP PSP
Środki otrzymane z gmin
Środki WFOŚiGW
Środki KW PSP
Środki własne KP PSP
Środki otrzymane z gmin
Środki WFOŚiGW
Środki Marszałka Woj .maz.

-25 000,00 zł
-10 772,00 zł
- 49 128,00 zł
- 70 000,00 zł
-25 000,00 zł
-3 995,00 zł
- 30 872,00 zł
- 59 8663.,00 zł
-401 300,00 zł
-2 425,00 zł
- 49 128,00 zł
- 184 575,00 zł
- 150 000,00 zł

Środki
Środki
Środki
Środki
Środki

-200 000,00 zł
-149 380,00 zł
- 100 128,00 zł
- 400 000,00 zł
- 150 000,00 zł

KW PSP
własne KP PSP
otrzymane z gmin
WFOŚiGW
Marszałka Woj.maz.

Środki własne KP PSP
Środki otrzymane z gmin
Środki WFOŚiGW

-197 920,00 zł
- 125 000,00 zł
- 322 920,00 zł

2013
Pojazd otrzymano bezpłatnie

2014
57 000,00

Fundusz Wsparcia PSP

- 57 000,00 zł
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2015

Nie realizowano zakupów sprzętu samochód.

1.

Zakup łodzi ratowniczej z silnikiem

2016
75 000,00

2.

Zakup ubrań nurkowych z wyposażeniem -6kpl

40 000,00

3.

Zakup aparatów powietrznych wraz z maskami

30 000,00

1.
2.
3.
4.

Zakup
Zakup
Zakup
Zakup

1.

Zakup
lekkiego samochodu ratownictwa
technicznego
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa
wodnego dla dla grupy nurkowej SLRw
Umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne
Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, inform.
Zakup sprzętu nurkowego

2.
3.
4.
5.
6.

wyposażenia sportowego do Sali ćwiczeń
sprzętu do ratownictwa wysokościowego
kamery termowizyjnej
sprzętu nurkowego dla SGRW-N

000,00 zł
000,00 zł
000,00 zł
000,00 zł
000,00 zł
000,00 zł

Środki własne KP PSP
Środki WFOŚiGW
Środki własne KP PSP
Środki WFOŚiGW
Środki własne KP PSP
Środki WFOŚiGW

-50
- 25
-20
- 20
-15
- 15

2017
35 000,00

Środki własne KP PSP

-35 000,00 zł

40 000,00

Środki KW PSP

- 40 000,00 zł

2018
379024,50

WFOŚiGW 89024,OOzł , środki samorządowe 10000,50 zł

249972,90
79637,55 zł
32527,48 zł
10690,00 zł

w tym 1 zestaw komputerowy 3500,00 zł Starostwo Powiatowe
(środki KW PSP)
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VII. Działalność prewencyjna KP PSP w Makowie Mazowieckim za okres 2018.
W 2018 roku z 37 kontroli podstawowych i sprawdzających zaplanowanych w tegorocznym planie czynności
kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzono wszystkie. Dodatkowo przeprowadzono 32 kontrole doraźne
(nieplanowane). Niezmiennie od kilku lat najwięcej skontrolowanych obiektów jest w dwóch działach: obiekty
użyteczności publicznej oraz produkcyjno-magazynowe. W roku 2018 liczba wydawanych decyzji wyniosła 36 i znalazła się
na poziomie liczb z lat poprzednich. Zauważono wzrost ilości postępowań egzekucyjnych oraz wystąpień do innych
organów w porównaniu z rokiem poprzednim.

VIII. Działalność organizacyjno-kadrowa KP PSP w Makowie Mazowieckim za okres 2018.
1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim jest jednostką organizacyjną Państwowej
Straży Pożarnej stanowiącą aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie
Mazowieckim. Organizacja jej została określona w roku 2017 Regulaminem Organizacyjnym ustalonym przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim a następnie zatwierdzonym przez Mazowieckiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
Schemat struktury organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim
przedstawia się następujgco:

\N 2018 roku na 61 etatów zatrudnionych było 59 funkcjonariuszy. Ponadto na 2 etatach cywilnych zatrudnionych jest
3 pracowników służby cywilnej. 15 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższy stopień służbowy. 11 funkcjonariuszy
zostało odznaczonych medalami za zasługi dla pożarnictwa.
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Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
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Analiza osiągnięć klubów sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2018 roku

Lp.

Nazwa klubu/
drużyny

1

Miejski Klub
Sportowy
„Makowianka”

2

LSSS START

Kwota dotacj i
otrzymana na
2018rok
90.000,00 zł

Dyscyplina

Osiągnięcia

Imprezy lokalne zorganizowane
przez klub (data, miejsce, temat)

Piłka nożna

- Żak (30 os.) udział w turniejach
- Orlik (35 os.) w sezonie. 2018/2019 - 4 miejsce
- Trampkarz (20 os.) w sezonie, 2018/2019 -3
miejsce
- Junior (20 os.) w sezonie, 2018/2019 - 2 miejsce
- Senior (25 os.) w sezonie 2018/2019 - 1 miejsce

Organizacja Rozgrywek Ligowych
COOZPN 2018/2019

22.000,00 zł

Podnoszenie
ciężarów

1) Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS do lat
15 i 17 wZamościu (10-13.05.2018 r.)
Leszczyńska Karolina- 1 miejsce, kat. 48 kg
(U 17)
Poniatowska Nina- V miejsce, kat. 44 kg (Ul 5)
Czarnowski Jakub- II miejsce, kat. 56 kg (U 15)
Wawrzyszcz Miłosz- II miejsce. Kat. 85 kg
(U 15)

V Bieg SGH
(kwiecień 2018 r. Warszawa)

2) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w
Piekarach Śląskich (29.06-01.07.2018 r.)
Leszczyńska Karolina- IV miejsce, kat. 48 kg
Purzycka Aleksandra- V miejsce, kat. 58 kg
Niedźwiecki Patryk- X miejsce, kat. 94 kg

20. Piknik Olimpijski
(czerwiec 2018 r. Warszawa)

3) Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego do
lat 15 w Siedlcach (08.09.2018 r.)

Mecz
Pułtusk-Maków Mazowiecki w
podnoszeniu ciężarów młodziczek
(maj, czerwiec Maków
Mazowiecki)

Poniatowska Nina-1 miejsce, kat. 48 kg
Berlińska Zuzanna-1 miejsce, kat. 53 kg
Berlińska Zofia- II miejsce, kat. 44 kg
Guzowska Martyna- III miejsce, kat. 48 kg
Purzycki Maciej-1 miejsce, kat. 45 kg
Czarnowski Jakub-1 miejsce, kat. 62 kg
Wawrzyszcz Miłosz-1 miejsce, kat. +85 kg
Wadowski Witold- II miejsce, kat. 62 kg
Żórawski Jakub- II miejsce, kat. + 85 kg

W klasyfikacji klubowej LSSS Start zajął
I miejsce.

4) Mistrzostwa Polski Seniorek w Kobierzycach
(28.09.2018r.)
Leszczyńska Karolina- VI miejsce, kat. 48 kg
Wrzosek Katarzyna- nie ukończyła boju
(srebrny medal w podrzucie)
Berlińska Zuzanna- VIII miejsce, kat. 53 kg
5) Mistrzostwa Polski do lat 15 w Ciechanowie
(05-07.10.2018r.)
Poniatowska Nina- III miejsce, kat. 44 kg
Berlińska Zuzanna- V miejsce, kat. 53 kg
(brązowy medal w rwaniu)
Berlińska Zofia- V miejsce, kat. 44 kg
Guzowska Martyna- X miejsce, kat. 48 kg
Wawrzyszcz Miłosz- II miejsce, kat. 85 kg
Purzycki Maciej- IV miejsce, kat.45 kg
Czarnowski Jakub- IV miejsce, kat. 56 kg
Żórawski Jakub- XI miejsce, kat. +85 kg
Wadowski Witold- XVI miejsce, kat. 62 kg

2

W klasyfikacji klubowej LSSS Start Maków
Mazowiecki zajął I miejsce.
6) Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego do
lat 16 w Siedlcach (10.11.2018 r.)
Leszczyńska Karolina-1 miejsce, kat. 48 kg
Berlińska Zuzanna-1 miejsce, kat. 53 kg
Czarnowski Jakub-1 miejsce, kat. 62 kg
Wawrzyszcz Miłosz-1 miejsce, kat +85 kg
Żórawski Jakub- II miejsce, kat. +85 kg

Dodatkowo nasi zawodnicy zostali zaproszeni
na dwa międzynarodowe turnieje:
Grand Prix w Nidzicy (19.10.2018 r.)
Memoriałowy Turniej w podnoszeniu ciężarów
im. Stefana Polaczuka w Terespolu (2728.11.2018 r.)
Warto zaznaczyć, że w Ogólnopolskim
Współzawodnictwie Dzieci i Młodzieży klub
zdobył 49 punktów. Jest to o 20 punktów
więcej niż w roku ubiegłym.
Podsumowując nasi zawodnicy uzyskali:
- 2 medale w Mistrzostwach Polski
- 14 medali w Mistrzostwach Województwa
Mazowieckiego
Wszyscy młodzi sportowcy uczestniczyli
w 4 zgrupowaniach Kadry Województwa
Mazowieckiego, a dwie dziewczyny zostały
powołane na zgrupowanie Kadry Narodowej
Juniorek do lat 17.

3

Klub sportowy
Maków Biega

4.000,00 zł

„V Makowski
Duathlon”

3.000,00 zł

„Sport to
zdrowie Maków
Biega”

2.500,00 zł
„IV
Makowska
Piętnastka’

Najlepszym odzwierciedleniem postępu, jaki
uczyniliśmy były dwukrotne wygrane
w klasyfikacji drużynowej w Mistrzostwach
Województwa Mazowieckiego, a potem
w Mistrzostwach Polski Młodzików.
- Złoty medal Radosława Maluchnika na
Mistrzostwach Polski Masters w kategorii M40 na
dystansie 3000 m (17.06.2018 r. Płock)
- Srebrny medal Radosława Maluchnika na
Mistrzostwach Polski Masters w kategorii M40 na
dystansie 10000 m (30.06.2018 r. Toruń)
- 4 miejsce Dawida Konopki na Halowych
Mistrzostwach Polski U - 18 na dystansie 200 m
(10.02.2018 Toruń)
- 5 miejsce Maksymiliana Kajzera na
Mistrzostwach Polski LZS U - 20 na dystansie
100m (09.06.2018 r. Słubice)
- 6 miejsce Cezarego Jaroszewskiego na
Halowych Mistrzostwach Polski U - 20 na
dystansie 300 m (10.06.2018 r. Słubice)
-9 miejsce Cezarego Jaroszewskiego na Halowych
Mistrzostwach Polski U-20 na dystansie 3000 m
(11.02.2018 Toruń)
-Zwycięstwo Dawida Konopki na dystansie 2 km
podczas Memoriału Hopfera (10.03.2018 r.
Powsin)
- Srebrny medal sztafety 4x 1 OOm w składzie
(Daria Kruk, Julia Olbryś, Aleksandra Zega,
Diana Grabowska) podczas Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (06.06.2018 r. Płock)

- 04.03.2018 r-Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Makowie
Mazowieckim,
- cykliczne zajęcia „Biegam Bo
Lubię” dla amatorów biegania
prowadzone od marca do
października
- 15.04.2018 r - Otwarte
Mistrzostwa Powiatu
Makowskiego na 1000 m,
- 05.05.2018 r - Bieg Zielonym
Szlakiem Niziny Mazowieckiej w
Czerwonce
- 17.06.2018 r. V Makowska
Piętnastka Maków Mazowiecki Szelków
- 09.09.2018 r. VI Duathlon
Makowski Maków Mazowiecki Czerwonka
- 14.10.2018 r. Bieg Siedmiu Róż
w Czerwonce
-06.10.2018 r. I Makowski Bal
Sportowca w Sieniawach
- 29.09.2018 r. Biegi Przełajowe w
ramach Powiatowych igrzysk

4

- Srebrny medal Patrycjii Przybysz w pchnięciu
kulą podczas Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej (06.06.2018 r. Płock)
-Zwycięstwo sztafety KS Maków Biega podczas
Ultramaratonu Powstańca 1944 (05.08.2018 r.
Wieliszew)
- Zwycięstwo Cezarego Jaroszewskiego na
dystansie 5 km podczas Mili Rosłona
(19.10.2018 r. Powsin)
- zwycięstwo Katarzyny Napiórkowskiej na
dystansie jednej mili podczas Mili Rosłona
(19.10.2018 r. Powsin)
- Zwycięstwa Kacpra Waszkiewicza na dystansie
1,5 km podczas Międzynarodowego Biegu
Mikołajkowego (09.12.2018 r. Mikołajki)
- Zwycięstwo Katarzyny Napiórkowskiej na
dystansie 1 km podczas Międzynarodowego Biegu
Mikołajkowego (09.12.2018 r. Mikołajki)
- Powołanie do Zaplecza Kadry Narodowej
Dawida Konopki oraz Cezarego Jaroszewskiego
- Zwycięstwa biegaczy w lokalnych biegach:
* V Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej w
Ciechanowie (Radosław Maluchnik, Katarzyna
Napiórkowska)
* Bieg Siedmiu Róż w Czerwonce (Cezary
Jaroszewski)
* Żółty Jesienny Lis w Łachoniu (Cezary
Jaroszewski)
*PGE Ultramaraton Nadbużański (Jarosław
Janiszewski)
* III Warmiński Bieg Uliczny w Reszlu (Cezary
Jaroszewski)

Młodzieży Szkolnej Maków
Mazowiecki
- 06.10.2018 r. Sztafetowe Biegi
Przełajowe w ramach
Powiatowych Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Maków Mazowiecki
- 09.12.2018 r. V Makowski Bieg
Mikołajkowy Maków Mazowiecki

5

4

ULKS
MACOVIA

3 000,00 zł

Piłka
siatkowa
Tenis stołowy

* Pogoń za Lisem w Rębkowski (Danuta
Ciszewska)
* Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej
(Mariusz Łojewski)
*Otwarte Mistrzostwa Powiatu w biegu na 1000 m
(Dawid Konopka, Roksana Biedrzycka)
* Tropem Wilczym Bieg Żołnierzy Wyklętych
w Makowie Mazowieckim (Cezary Jaroszewski,
Dawid Konopka, Roksana Biedrzycka)
VI miejsce w rozgrywkach II Ligi MazowieckoWarszawskiej (piłka siatkowa)

W lutym 2018 r. -Wojewódzki
Turniej Piłki Siatkowej

II miejsce w rozgrywkach V Ligi Mazowieckiej
(tenis stołowy)

W kwietniu 2018 r. - Organizacja
Turnieju Tenisa Stołowego

marzec - kwiecień 2018Mistrzostwa Powiatu w piłce
siatkowej, piłce nożnej w kategorii
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

kierownik

Wythtah G^ra^P°tyĄw^ttwtey
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Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Analiza osiągnięć klubów
sportowych działających na terenie Miasta Maków Mazowiecki.".
Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 14,
jestem przeciw 1, wstrzymuję się 0.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 15:13:05
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1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński

Wstrzymuję się
BRAK

1.

Jestem przeciw
Wojciech Traczewski

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
’ BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

Załącznik Nr

do Protokołu Nr...Aft/
Zdnia

Stanowisko Nr VII/1/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie Mazowieckim

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki, stanowiącego
załącznik do uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki z dnia
5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2013 r. poz. 13208 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim przyjmuje
stanowisko polegające na konieczności zmian w zakresie organizacji ruchu na Rynku
w Makowie Mazowieckim, poprzez wprowadzenie zakazu parkowania pojazdów
mechanicznych w obrębie ciągów pieszych.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Artur Miecznikowski

F|

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim
ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki
tel. (29) 717-10-02
www.makowmazowiecki.pl
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Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Zajęcie stanowiska w
sprawie organizacji ruchu na Rynku w Makowie Mazowieckim.’’.
Wniosek został przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15,
jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.
Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 11.04.2019 15:20:37

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. KrzysztofAdam Ogar
10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski
Wstrzymuję się

BRAK

Jestem przeciw
BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

Operatorem systemu był Admin.
Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

