RADA MIEJSKA
w MAKOWIE MAZOWIECKIM
woj. mazowieckie
Maków Mazowiecki, 09.05.2019 r.
W0.0002.10.2019
Pani/Pan

ZAPROSZENIE
Zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu Miasta Maków Mazowiecki zapraszam na X sesję
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 20 maja 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 VII, VIII sesji Rady.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz
z wykonania przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki 2014-2018,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok,
3) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok,
4) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar F, G,
5) w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
6) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
7) w spraw sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu,
8) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
Maków Mazowiecki na lata 2019- 2026,
9) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków
Mazowiecki na 2019 rok,
10) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artu

iecznikowski

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 6, tel. 29/71-71-002, fax. 29/71-71-507, Rada Miejska /29/ 71-42-129

Protokół z X sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
odbytej w dniu 20 maja 2019 r.
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej
Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego

Uczestnicy obrad X 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 X sesji Rady Miejskiej w Makowie 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 X sesji trwały w czasie od godz. 1400 do godz. 1640.
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 wprowadzenie do porządku obrad
dwóch projektów uchwał: w ppkt 2) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Miasta Maków Mazowiecki, w ppkt 6) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
Przyjęcie protokołów z obrad VII i VIII sesji Rady.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania
przyjętych uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
1) raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki 2018,
2) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki,
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok,
4) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 rok,
5) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar F, G,
6) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości,

1.
2.
3.
4.
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w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu,
10) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2019- 2026,
11) w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2019 rok,
12) w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej.

7)
8)

6.
7.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zmieniony porządek obrad poddał pod
głosowanie imienne:
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 VII i VIII sesji Rady.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski zapytał, czy są uwagi do protokołów
z obrad VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie
protokołu z VII i VIII sesji Rady Miejskiej poddał pod głosowanie:

za - 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się - 0 głosów.
Protokół z VII i VIII 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 uchwał.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak poinformował, że rozpoczęły się prace związane
z przebudową Skweru Duńskiego. Jak wiadomo, realizacja tej inwestycji dość długo się
przeciągała, był problem z wyłonieniem wykonawcy, natomiast udało się spiąć wszystkie
branże i remont już się rozpoczął. Zakres jest dość szeroki, będzie tam remont kanalizacji
deszczowej, budowa oświetlenia parkowego, budowa ciągów pieszych i urządzenie zieleni,
montaż urządzeń placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz małej architektury. Wyraził nadzieję,
że park ten wróci do bardzo dawnej świetności. Po ostatecznym zatwierdzeniu przez
Wojewodę Mazowieckiego listy rankingowej zadań związanych z budową gminnej
i powiatowej infrastruktury w dniu 13 maja 2019 r. została podpisana umowa na realizację
zadania związanego z rozbudową ulicy Zachodniej i Przemysłowej. Dodał, że jest to
największa tegoroczna inwestycja miasta. Została podpisana umowa z firmą STRABAG.
Doświadczenia przy współpracy miasta z tą firmą pokazują, że jakość powinna być należyta a
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terminy dochowane. Nadmienił, że w związku z tą inwestycją należy dokonać zmniejszenia
planowanej inwestycji dotyczącej ulicy Przemysłowej. Jak wiadomo miasto złożyło wniosek
o dofinansowanie przebudowy ostatnich metrów ulicy Przemysłowej, które zostały wyjęte
z tej inwestycji do Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto ma nadzieję, że zostanie on
pozytywnie rozpatrzony i tę inwestycje do końca roku będzie można zamknąć. Jeżeli to się
nie uda, to i tak inwestycja związana z przebudową ulicy Przemysłowej i całej ulicy
Zachodniej ze ścieżkami rowerowymi z instalacją deszczową będzie dużą inwestycją
i pomoże w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych miasta. Powoli dobiegają końca prace
termomodemizacyjne budynków przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A. Termin zakończenia tych
prac to 15 lipca bieżącego roku, ale i tak już widać jak to miejsce się zmienia. Dodał, że te
remonty mają bardzo szeroki zakres, wykonane będzie również docieplanie piwnic, wymiana
instalacji grzewczej, natomiast nie dotyczą bezpośrednio samych mieszkań. Trwają prace
związane z budową kanalizacji deszczowej oraz ułożeniem nowej nawierzchni w ulicy
Zachodniej na odcinku od ulicy Bursztynowej do ulicy Słoniawskiej. Wyraził nadzieję, że
jeszcze w roku bieżącym Starosta Makowski rozpocznie inwestycję związaną z modernizacją
ulicy Słoniawskiej. Doprowadziłoby to do zamknięcia ciągu od ulicy Zachodniej, poprzez
ulicę Słoniawską i dalej do ulicy Ciechanowskiej. Z inicjatywy prezesa Towarzystwa
Miłośników Ziemi Makowskiej Cezarego Kołodziejskiego i jego beskidzkiego odpowiednika
Krzysztofa Bochniaka doszło do spotkania w Makowie Podhalańskim władz samorządowych.
Wspólnie ze Starostą Makowskim, przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Ziemi
Makowskiej oraz Burmistrzem Miasta została złożona taka wizyta i należy wierzyć, że miasto
wróci do starych, dobrych tradycji wymiany młodzieży i doświadczeń z samorządem Miasta
Maków Podhalański. Powiedział, że ostatnia informacja dotyczy jubileuszu 600-lecia nadania
praw miejskich, które odbędzie się praktycznie za chwilę, bo dwa lata w życiu samorządu to
nie jest długo. Odbyło się pierwsze organizacyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego.
Burmistrz Miasta wyraził nadzieję, że skład tego komitetu będzie poszerzony o Radnych i o
inne osoby, które chcą się zaangażować w pracę, aby to 600-lecie było całym rokiem
wyjątkowym i żeby odbywało się jak najwięcej imprez i spotkań. W najbliższych tygodniach
powołany zostanie również Komitet Honorowy, który nada rangi temu wydarzeniu i będzie
przede wszystkim cennym głosem doradczym.

Ad pkt 5
ppkt 1)
raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki 2018,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że w przed sesją w dniu
20.05.2019 r. odbyło się wspólne posiedzenia stałych komisji RM, na którym był omawiany
ww. raport.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że jak komisja i sesja odbywają się w tym samym
dniu to ma wrażenie dejavu, ponieważ to było już omawiane. Natomiast, ze względu na
obecność gości, których na posiedzeniu komisji nie było i na to, że mieszkańcy mogą
obejrzeć transmisję sesji na żywo chciałby powiedzieć kilka słów na temat raportu
i podsumowania finansów Miasta Maków Mazowiecki. Przede wszystkim, czym jest raport
o stanie gminy i dlaczego w dniu dzisiejszym jest przedstawiony. Wprowadzono go ustawą
o samorządzie gminnym. Został uregulowany nowym przepisem artykułu 28aa. Składa się on
z kilku elementów. Pierwszym z nich jest podsumowanie działalności ostatniego roku. Miasto
Maków Mazowiecki pokusiło się, aby to podsumowanie było trochę szersze, ale żeby
koncentrowało się i pokazało ostatni rok samorządu. Następnie, odbywa się debata, która się
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rozpoczęła, a zakończeniem tej procedury jest głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia
wotum zaufania Burmistrzowi Miasta. Dwa słowa o finansach, bo one zawsze są
najważniejszym i najbardziej wrażliwym elementem. Jak można zauważyć większość
zobowiązań miasta związana jest z pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i zabezpieczeniem inwestycji spółek miejskich. To jest lwia część wszystkich
zobowiązań i można powiedzieć, że to są dobre zobowiązania. Budżet Miasta został
obciążony również pożyczką na realizację najważniejszej inwestycji dotyczącej rynku Miasta
Maków Mazowiecki. Na dzień dzisiejszy, mówiąc orientacyjnie, miasto spłaca około
3 milionów złotych rocznie. Natomiast, możliwości budżetu miasta wynoszą ponad 5
milionów złotych. Także możliwości zaciągania zobowiązań jeszcze zostały. Dodał, że nie
wspomina o tym po to, aby od razu udać się do banku i pożyczać kolejne pieniądze tylko chce
podkreślić, że jeżeli miasto będzie wnioskować o fundusze zewnętrzne i o środki na dalsze
inwestowanie w mieście, to możliwości finansowe samorząd cały czas posiada. Dwa słowa o
inwestycjach, które były zaplanowane na rok 2018 i jak udało się je zrealizować. Powiedział,
że szybko je wymieni, aby nie koncentrować się na wszystkich, ale żeby dało to pewny obraz.
Modernizacja ulicy Nadrzecznej, modernizacja ulic wokół starego miasta, przebudowa ulicy
Przemysłowej i ulicy Zachodniej, przebudowa ulicy Zachodniej, budowa kanalizacji
deszczowej w ulicy 1 Maja, budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej oraz
separatora w ulicy Zielony Rynek, poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez tworzenie
terenów zielonych. Burmistrz Miasta zaznaczył, że chciałby odnieść się do tego wniosku.
Wniosek ten był składany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z tak zwanego
POIiŚ-u i doszło tu do takiej sytuacji, gdzie w pierwszej fazie oceniono, że wniosek miasta
nie uzyskał odpowiedniego minimum, żeby znaleźć się na głównej liście. Natomiast po
napisaniu protestu okazało się, że projekt otrzymał znacznie więcej punktów i znalazł się na
tej liście Niestety, środki zostały rozdysponowane na wnioski, które były składane
równolegle, a odwołanie jednak trwało kilka miesięcy i miasto znalazło się na liście
rezerwowej oczekującej na dofinansowanie. Wyraził nadzieje, że te pieniądze się znajdą. Jak
wiadomo jest to inwestycja kilkumilionowa, przy środkach własnych rzędu 20%, a ona
bardzo mocno zmieniłaby obraz zieleni i terenów związanych z przyrodą. Kolejne inwestycje
to: remont i przebudowa świetlicy społeczno-integracyjnej tak zwanej „Harcówki” wraz
z zakupem strojów dla Miejskiej Orkiestry oraz utworzenie Klubu Seniora w Makowie
Mazowieckim, co jest związane z dalszą częścią modernizacji tego obiektu, budowa
Skateparku, budowa przystani wodnej, budowa placów zabaw i siłowni na terenie miasta.
Burmistrz Miasta powiedział, że skatepark udało się zrealizować, przystani wodnej już nie,
gdyż wniosków z tego działania było kilkanaście razy więcej niż środków, żaden samorząd
nie otrzymał więcej środków niż na jedno zadanie i bardzo dużo samorządów nie otrzymało
tych pieniędzy w ogóle. Jak widać, jeśli chodzi o plany inwestycyjne był to rok bardzo
bogaty. Dodał, że chciałby powiedzieć kilka słów podsumowania minionego roku.
Rzeczywiście był to rok bardzo pracowity i inwestycje, które były prowadzone wymagały
przede wszystkim od urzędników zaangażowania i pracy wykraczającej poza 8 godzin
dziennie. Powiedział, iż myśli, że wielu z nich będzie wspominało ten rok jako bardzo trudny,
jeśli chodzi o inwestycję i o to, co się działo wokół. Natomiast, trzeba powiedzieć jasno,
że już od paru lat, a ostatni rok jest zwieńczeniem, miasto inwestuje we wszystkie dziedziny
życia społecznego, od sportu, harcerstwa, ciepłownie miejską, przystanku na cztery łapy. Tak
można byłoby wymieniać każdą dziedzinę, którą miasto stara się wspierać. Oczywiście,
chciałoby się powiedzieć, że wszędzie są jeszcze jakieś potrzeby i zapewne obojętnie jakie
pieniądze byłyby wydane przez kolejne cztery lata (w poprzednich latach była to kwota ponad
40 milionów złotych) to też takie potrzeby pozostaną. Nadmienił, iż myśli, że bezdyskusyjnie
samorząd widzi potrzeby mieszkańców, rozpoczynając od połączeń komunikacyjnych,
dworca, terenów inwestycyjnych. Problemów jest naprawdę dużo, natomiast najgorsze są te
problemy, które nie zależą bezpośrednio od Rady Miejskiej czy też od Burmistrza Miasta.
Jest wiele takich dziedzin, gdzie kompetencje się na siebie nakładają i niestety wtedy jest
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najtrudniej te problemy rozwiązać. Wyraził nadzieję, że kolejne lata pozwolą na zmianę tego
stanu rzeczy. Następnie życzył Państwu Radnym i sobie, żeby kwota wydawana każdego roku
dała sumę przynajmniej tych 40 kilku milionów złotych, tak jak było w poprzedniej kadencji
i wtedy Maków Mazowiecki będzie zmieniał się w dobrym tempie, zauważalnym. Na dzień
dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że miasto ma zadłużenie rzędu 12 milionów złotych,
a pamięta w jeszcze wcześniejszych kadencjach zadłużenie wynosiło 10 milionów złotych,
natomiast wydawano na inwestycję kilkanaście milionów. Dzisiaj zostało wydane ponad
40 milionów złotych na inwestycje, a finalnie zadłużenie na dzień dzisiejszy wynosi
12 milionów złotych, z czego miasto może być wręcz bardzo zadowolone. Nadmienił,
że jeżeli są pytania dotyczące samego raportu, czy też zapisów w nim zawartych to prosi o ich
zadawanie. Za wszystkie błędy, które znalazły się w tym raporcie przeprasza i prosi
o wyrozumiałość. Podkreślił, że był to raport robiony przez urzędników, sam urząd się nad
nim pochylił i nie korzystano z żadnej pomocy zewnętrznej. Wszyscy się uczą, jest on
w pewnej jakości, ale co roku będzie stawał się coraz ciekawszym i lepszym dokumentem.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył debatę w przedmiocie raportu.

Pytań i uwag nie było. Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski przyjęcie raportu
o stanie Miasta Maków Mazowiecki 2018 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
raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki 2018, który stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

ppkt 2)
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki,

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 udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta
Maków Mazowiecki.

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 X/65/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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ppkt 3)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok,

ze

sprawozdaniem

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zabranie głosu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Boguszewski odczytał Opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie
rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków
Mazowiecki wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, oraz
informacje o stanie mienia komunalnego za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał uchwałę nr Os. 157.2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 10
do protokołu.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok.
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 X/66/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki
za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Imienny wykaz glosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

ppkt 4)
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2018 rok,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały i poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorza
Boguszewskiego o zabranie głosu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Boguszewski odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki w związku z jego
działalnością finansową w 2018 roku, który stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał treść Uchwały Nr Os. 193.2019
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej
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w Makowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków
Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski ogłosił przerwę techniczną, która trwała
od godziny 1450do godziny 1500.

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 X/67/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski pogratulował Burmistrzowi Miasta
uzyskanego absolutorium.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak powiedział, że chciałby rozpocząć od małego sprostowania,
ponieważ jego pracownicy zauważyli, że z wypowiedzi Burmistrza Miasta wynikało,
iż w raporcie mogą być błędy, bo robili go pracownicy Urzędu Miejskiego. Wyjaśnił, że to
nie miało tak brzmieć. Burmistrz Miasta miał na myśli to, iż jest wdzięczny swoim
pracownikom za to, że wzięli się za taką trudną i żmudną pracę, a jeśli się zdarzyły błędy to
za nie przeprasza i ma nadzieję, że one nie wpłyną na ocenę merytoryczną tego dokumentu.
Dodał, że ocena Państwa Radnych pracy Burmistrza Miasta jest wyjątkowo dobra, natomiast
nie patrzy na nią tak, jakby otrzymywał ją sam. Na pewno na ten wynik wpływa wiele
czynników i wiele elementów. Bez wątpienia i bezdyskusyjnie praca urzędników, przede
wszystkim kierowników obecnych na tej sali jest elementem szalenie istotnym. Praca
prezesów, którzy bezpośrednio wpływają na stan finansów miasta, na jakość usług jakie
Urząd Miejski świadczy mieszkańcom Miasta Maków Mazowiecki. Podziękował wszystkim
współpracownikom zaczynając od prezesów, kierowników i wszystkim, którzy pracują by
mieszkańcom Miasta Maków Mazowiecki żyło się lepiej. Podziękował za współpracę
również służbom, instytucjom, pani prezes spółdzielni i wszystkim, którzy dokładają cegiełkę
do współpracy w mieście. Bez cienia wątpliwości jest to ocena pracy Burmistrza Miasta
i wyżej wymienionych, bo bez tej współpracy i dobrych chęci nie byłoby efektu synergii.
Nie wszyscy obecni radni byli przez cały 2018 r., ale to nie jest najważniejszy element.
Najważniejsze jest to, że potrafi się przy stole rozmawiać o różnych problemach, że każdy ma
inne spojrzenie, inną wrażliwość, różny poziom wiedzy, ale jednak jest dyskusja i wszyscy
chcą wspólnie jak najlepsze rzeczy robić dla Miasta Maków Mazowiecki. Dodał, że dziwi się
ludziom, którzy pod przykrywką Internetu próbują wrzucać hasła, „dlaczego Radni tak dobrze
współpracują, a nie ma jakieś wielkiej wojny”. Nadmienił, że jak rodzi się nowe dziecko,
to babcia i dziadek powtarzają, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje, a potem niektórzy
zapominają o tym i wydaje im się, że najcudowniej byłoby, aby na tę salę wprowadzili język
zupełnie inny i żeby on tu królował. Uważa, że dzięki współpracy i zrozumieniu tego, jakie są
problemy, gdzie one się opierają i szerokiej dyskusji miasto jest, gdzie jest. Wyraził nadzieję,
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że też dzięki temu ma szansę znaleźć się po pięciu latach kadencji o kolejny krok dalej.
Zapewne nie da się rozwiązać wszystkich problemów, ale przy współpracy z samorządem
Województwa Mazowieckiego, z instytucjami państwowymi, bo stamtąd miasto uzyskuje
najwięcej środków uda się zrealizować wiele ważnych inwestycji dla mieszkańców Miasta
Maków Mazowiecki. Dodał, że podczas jednej z dyskusji prezes instytucji, która daje
pieniądze zauważył, że Burmistrz Miasta ciągle przyjeżdża i ciągle chce nowych dotacji.
Burmistrza Miasta powiedział, że nigdy nie chciał tych środków dla siebie. To są inwestycje
związane z miastem i mają ułatwić życie mieszkańcom miasta. Podziękował za tak dobry
wynik. Dodał, że na pewno on mobilizuje i daje energię oraz wiarę w to, że ta praca ma sens.
Nadmienił, że ta praca z roku na rok staje się coraz trudniejsza. Samorząd, jeśli chodzi o jego
zarządzanie i wachlarz problemów, które ze sobą niesie nie staje się miejscem łatwiejszym.
Wręcz przeciwnie staje się miejscem, coraz trudniejszym i tym bardziej dziękuje osobom,
które są z Burmistrzem Miasta i razem rozwiązują problemy stawiane przez teraźniejszość
i przyszłość. Wyraził nadzieję, że każdego roku będą tak dobre humory, a kadencja zakończy
się przynajmniej 40 kilku milionowym wynikiem na inwestycje, bo takie środki na Miasto
Maków Mazowiecki będą przeobrażać w jeszcze lepsze miejsce.

ppkt 5)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Maków Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar F, G,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały. Poinformował, że na wspólnym posiedzeniu stałych komisji RM temat ten
został przedyskutowany oraz na poprzedniej sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Zwrócił
się z zapytaniem, czy projekt uchwały może być przeczytany w skróconej formie.
Mecenas Kamil Prus poinformował, że statut nie obliguje do czytania treści projektu uchwały
w całości. Można się ograniczyć tylko do przeczytania tytułu uchwały, więc jak najbardziej
przeczytanie uchwały w formie skróconej jest poprawne.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta Długołęcka
odczytała treść w formie skróconej projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów,
obszary F, G,
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 X/68/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów,
obszary F, G, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
ppkt 6)
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.
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Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości.
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 X/69/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
ppkt 7)
w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.

Przedstawiciel Inwestora Paweł Karaś powiedział, że przed głosowaniem, chciałby zwrócić
uwagę na fakt i podkreślić, że inwestor nie chce wyciąć tego drzewa. Ponadto drzewo jest
zabezpieczone tym, że na chęć wycinki potrzebna jest zgoda Burmistrza Miasta. Sam dąb na
działce nie przeszkadza inwestorowi. Sytuacja się zmieni, jeśli on stanie się pomnikiem
przyrody, ponieważ będzie ograniczał prawa własności, a na samorząd będzie cedował pewną
odpowiedzialność za utrzymanie dębu, obszaru wokół oraz konsekwencje finansowe
związane z jego utrzymaniem i pielęgnacją.

Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodnicząca RM Małgorzata Jolanta
Długołęcka odczytała treść projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta
Maków Mazowiecki.
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 X/70/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta
Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
ppkt 8)
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
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odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

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 X/71/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, która
stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

ppkt 9)
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu,
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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Makowskiemu.

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 X/72/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Makowskiemu, która stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
ppkt 10)
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2019 - 2026,

Radny Marian Paczkowski powiedział, że Radni otrzymali sprzeczne informacje na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i od prezesa Spółki JUMA na posiedzeniu Rady Nadzorczej
spółki. Chodzi o pożyczkę ostatnio zaciągniętą z Urzędu Miejskiego przez Spółkę JUMA.
Zwrócił się z zapytaniem, na jaki okres została ta pożyczka udzielona, jakie oprocentowanie
i czy jest w ogóle spłacana.
Skarbnik Miasta Paweł Gutowski powiedział, że Spółka JUMA w stosunku do miasta ma dwa
zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek. Jest to pożyczka udzielona na zakup całej
infrastruktury, czyli sieci na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Pożyczka była udzielona
w kwocie 1 milion 600 tysięcy złotych. W chwili obecnej zadłużenie wynosi 450 tysięcy
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złotych. To zadłużenie będzie spłacone dopiero w 2026 r. Pożyczka, którą miasto udzielało
w 2018 r. wynosiła 300 tysięcy złotych, obecnie zadłużenie wynosi 295 tysięcy złotych
i tę kwotę Spółka JUMA powinna spłacić do 31 grudnia 2019 r. Dodał, że pożyczka udzielona
jest na następujących warunkach: WIBOR In, czyli jednomiesięczna stopa procentowa plus
marża miasta 1,3 punktu procentowego. Nadmienił, że jeśli dobrze pamięta to na koniec
kwietnia bieżącego roku oprocentowanie tej pożyczki wynosiło 2,94.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie
projektu uchwały.

Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019- 2026.
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 X/73/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019 - 2026, która stanowi
załącznik nr 27 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

ppkt 11)
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2019 rok,
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 dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta
Maków Mazowiecki na 2019 rok.
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 X/74/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale
budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok, która stanowi załącznik nr 29
do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
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ppkt 12)
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że w lutym bieżącego roku
Skarbnik Miasta Paweł Gutowski złożył wypowiedzenie na ręce Burmistrza Miasta.
Następnie otworzył dyskusje w przedmiocie projektu uchwały.
Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński
odczytał treść projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
Następnie Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski projekt uchwały poddał pod
głosowanie:

za - 9 głosów, przeciw - 4 głosy, wstrzymało się - 2 głosy.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 9 głosami „za”, podjęła
uchwałę Nr X/75/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta, która
stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Następnie Skarbnikowi Miasta
za wieloletnią współpracę.

Pawłowi

Gutowskiemu

wręczono

podziękowania

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski powiedział, że jest mu trudno mówić, jednak zabrakło mu
głosu, bo jest naprawdę bardzo wzruszony i miło zaskoczony. Podziękował wszystkim
za współpracę. Przypomniał, że na rzecz samorządu pracował prawie 12 lat. Dodał, że starał
się swoją pracę wykonywać bardzo sumiennie z należytą starannością. Podziękował Radzie
Miejskiej i ówczesnemu Burmistrzowi Miasta, którzy dali mu kredyt zaufania i zaczął swoją
przygodę z samorządem makowskim. Na sali są obecni dwaj Radni, którzy wtedy powoływali
go na Skarbnika Miasta Radny Tadeusz Szczuciński i Przewodniczący RM Dariusz Artur
Miecznikowski. Skarbnik Miasta powiedział, że jest za to bardzo wdzięczny, dlatego że praca
w samorządzie dużo mu dała, dużo się nauczył, nabył nowego doświadczenia. Dodał, że sam
również starał się dać dużo dla samorządu makowskiego. Ponownie podziękował
za współpracę, a za wszelkie niedogodności ze swojej strony przeprosił.

Ad pkt 6.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że była już kilka razy była dyskusja na temat
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji i słusznie. Zwrócił się z zapytaniem,
czy Przewodniczący RM wysyłając zaproszenia nie pomija Związków Nauczycielstwa
Polskiego.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odpowiedział, że nie.

Radny Tadeusz Szczuciński zapytał, jaki wpływ ma na to Przewodniczący Komisji Oświaty
(...), czy się konsultuje, czy wiadome jest, czy jest jakiś szef ZNP, czy nie ma. Dodał, że jest
szereg uwag i pytań, które osobiście chciałby zadać obrońcy nauczycieli i pracowników
obsługi i administracji. Kilka lat temu nie było sesji, żeby nie był obecny przedstawiciel
związków, czy dyrektorzy. Nadmienił, że nowa kadencja trwa sześć miesięcy i dzisiaj był
obecny szefNSZZ Solidarność. Zapytał, gdzie jest przedstawiciel ZNP.
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Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że zaproszenia są
wysyłane do wszystkich w tym do dyrektorów i do związków zawodowych. Dodał, że można
mieć pretensje, że te osoby nie przychodzą na zaproszenie, tak samo jak Starosta Makowski
też nie pokazał się od początku kadencji.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Mirosław Piątek powiedział, że zaproszenia są
wysyłane. Dodał, że najpierw trzeba się zorientować jak sprawa wygląda i dopiero mówić.
Wyjaśnił, że przewodniczącą ZNP jest Pani Ewa Miecznikowska i doskonale wiedziała
o dzisiejszych obradach. Nadmienił, że konsultuje się z przewodniczącymi związków.
Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że jako członek Komisji Oświaty (...) chciałby to
wiedzieć.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Mirosław Piątek powiedział, że teraz Pan Radny wie,
że tak jest.
Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Tomasz Engler powiedział, że chciałby zabrać głos
w sprawie nieczystości. Przypomniał, że na jednej z poprzedniej sesji też zabierał w tej
sprawie głos i miał być zaproszony na komisje i ten temat miał być poruszony. Jednak uznano
to za niepotrzebne i nawet nikt go nie poinformował, że nie będzie zaproszony na to
spotkanie. Nadmienił, że jeszcze raz powtórzy, o co tu chodzi. Koszt metra sześciennego
metra ścieków w odbiorze przez kanalizację miejską kosztuje obywatela 7-8 złotych.
Powiedział, że jego kosztuje to 16 złotych. Wrócił do kwoty 7 złotych za metr sześcienny
w skład, których wchodzi utrzymanie kanalizacji i cała obsługa, utylizacja jest pewnie 50%,
(tego nie wie, tylko się orientuje, ale szacunkowo można powiedzieć, że 50%). Nadmienił,
że płaci około 200% więcej, jako obywatel miasta. Obecni na sali też są obywatelami miasta,
korzystającymi z kanalizacji a on ma ścieki. Zaznaczył, że nie wnika w cenę, jaką wyznaczył
MPUK. Dodał, że jest potraktowany jako komercja, a jest takim samym obywatelem jak
pozostała część. Firma MPUK może sobie jakąś cenę wyznaczyć, ale Rada Miejska
i Burmistrz Miasta mogą dofinansować mieszkańców, którzy mają szamba, czyli wyjść
z pomocą, bo myśli, że istnieje możliwość dofinansowania. Dodał, że chciałby poruszyć
jeszcze kilka spraw. Drogi, każda droga lokalna jest dziurawa, to jest katastrofa. Mnóstwo
dziur ma przykładowo ulica Chrobrego, ulica Polna. Zauważył, że to nie są dziurki 30 cm.
Niektóre osiągają już głębokość 40 cm i wielkość 1,5 m x 2 m. Na skrzyżowaniu ulicy
Duńskiego Czerwonego Krzyża z ulicą Słoniowską była wyrwa o głębokości 40 cm, 2 m
długości i 1 m - 1,5 m szerokości. Dodał, że zgłosił to na policję i dzięki policji,
prawdopodobnie po jego interwencji została ta dziura załatana. Powiedział, że gdy jechał
samochodem przed nim wywrócił się chłopiec jadący na rowerze. Powiedział sobie wtedy, ze
dosyć już tych dziur, bo to zagraża bezpieczeństwu mieszkańców miasta. Ostatnio był też
wypadek na ulicy Chrobrego. Była winna kobieta, która potrąciła panią na przejściu dla
pieszych. Na ulicy Chrobrego od ulicy Polnej do ulicy gen. Pułaskiego jest około 6, 7
potężnych dziur, gdzie trzeba jechać slalomem. To jest bardzo niebezpieczna ulica i takich
ulic jest bardzo dużo. Poprosił, aby Rada Miejska zwróciła na to uwagę i organ, który
odpowiada za stan dróg w mieście wziął się za pracę, bo niedługo tak jak na Ukrainie trzeba
będzie gałązki wstawiać, albo opony opalać, gdzie jest większa dziura. Tak nie może być.
Jeśli chodzi o Rynek, to nie wie, kto ustalił taki plan drogowy na rynku, ze samochody mogą
parkować na nowo wybudowanym chodniku i brudzą go olejem. Wygląda to katastrofalnie.
Poprosił o przywrócenie znaków drogowych takich, jakie były przy otwarciu nowego rynku.
Przypomniał, że na remont rynku było wydane około 14 milionów złotych
i „w najładniejszym pokoju” ktoś rozlewa olej i wygląda to jak dziadostwo. Dodatkowo ulice
przyległe źle wyglądają. Ulica Prosta zdewastowana jest kompletnie, bo od roku są tam
rozkopy, od ulicy Przasnyskiej do rynku. Jest tam totalna katastrofa i woła to o pomstę
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do nieba. To już jest Ukraina i nie ma czego się już wstydzić, bo po takich drogach
mieszkańcy jeżdżą. Zdewastowane są wszystkie uliczki przyległe. Dodał, że Radny Tadeusz
Szczuciński najczęściej zabiera głos.
Radny Tadeusz Szczuciński wtrącił, że już nie będzie.

Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Tomasz Engler powiedział, że to bardzo dobrze,
iż zabiera głos, bo ma za to płacone i niech mówi. Nadmienił, że drugi raz jest na sesji i widzi,
że o nauczycielach jest podejmowana dyskusja a o takich rzeczach jak ścieki nie. Dodał,
że takich mieszkańców prawdopodobnie też jest tylu co nauczycieli. Któryś z Radnych
mógłby podjąć dyskusję w tej sprawie, żeby dać jakieś dofinansowanie. Mieszkańcy
składaliby dokumenty potwierdzające oddanie ścieków i dostaliby wyrównanie, żeby nie byli
stratni, żeby byli tak samo traktowani jak wszyscy. Powiedział, że chciałby zwrócić się do
Pani Komendant Policji, która jego zdaniem jest przykładem najlepszego szefa firmy
państwowej w mieście. Dlatego że pracownicy wykonują jej polecenia bezbłędnie, aż za
dobrze. Nawet prosiłby Panią Komendant, żeby minimalnie ich wyluzowała, bo oni bardzo
się Pani Komendant słuchają i bardzo się boją. Nadmienił, że chodzi mu o przechodzenie
w miejscach, gdzie nie ma pasów. Niech policjanci się zlitują chociaż nad osobami
niepełnosprawnymi. Policjanci tak boją się Pani Komendant, że na wszystkich nakładają
mandaty, ale chodzi o to, żeby mieli trochę empatii, bo tak to praca policjantów jest na
najwyższym poziomie i jeszcze takiego Komendanta w Makowie Mazowieckim nie było.
Taki komendant to wzór i takiego komendanta trzeba szanować i można brać z niego
przykład. Powiedział, że wkrótce będzie obchodzone 600-lecie Miasta Maków Mazowiecki.
Zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta, że trzeba zrobić coś dla
młodzieży, żeby nie uciekała z Makowa Mazowieckiego, bo pomniejsza się liczebność
miasta. Było około 12 tysięcy mieszkańców teraz jest poniżej 10 tysięcy. Płace w Makowie
Mazowieckim są opłakane, to jest nędza i młodzi ludzie nie mają perspektyw. Zwrócił się
z zapytaniem do Burmistrza Miasta, co zrobić, żeby chociaż urzędnicy miasta zarabiali godne
pieniądze, bo nauczyciele mają wynagrodzenia pod psem. Dlatego jest taka kadra a nie inna.
Szkoły podstawowe są jeszcze na jako takim poziomie, ale liceum raczej poziomu nie trzyma
tylko dzięki korepetycjom, za pieniądze rodziców dzieci się kształcą. Dodał, że chciałby, aby
place w Makowie Mazowieckim, a chociaż w Urzędzie Miejskim weszły minimalnie na
poziom europejski. Jak dobrze budżet stoi, to chociaż tym pracownikom po 200 złotych
dołożyć, żeby nie było tak, iż przykładowo pracownica wyda na fryzjera oraz manikiurzystkę
i kończą się jej pieniądze. Poprosił o dodatek pieniędzy, bo o tych pracowników trzeba się
upomnieć, bo sami się boją, a zarabiają po 1 tysiąc 900 złotych. To są śmieszne pieniądze
i urząd nie powinien podchodzić tak do swojego obywatela i chociaż około 3 tysięcy złotych
dobrym pracownikom należałoby wypłacić. Wtedy zostałaby utrzymana fachowa kadra. Nie
sztuką jest płacić mało, bo się po prostu słabą kadrę zostawia, niech będzie konkurencja.
Burmistrz Miasta Tadeusz Ciak pochwalił Pana Tomasza Englera za to, że przyszedł i znalazł
taką drogę, aby porozmawiać. Zaprosił na każde posiedzenie komisji oraz sesję Rady
Miejskiej, bo to są gremia, gdzie każdy może przyjść z problemami i podyskutować.
Nadmienił, że niekoniecznie trzeba zbierać to wszystko do jednego worka, bo potem nie jest
prosto na to odpowiadać. Wyjaśnił, że nie będzie się wypowiadał na temat samej ceny za
nieczystości płynne. Jest prezes Spółki MPUK, który ewentualnie zabierze głos. Powiedział,
że nie widzi możliwości dotowania określonego mieszkańca tylko, dlatego że ma szambo
a nie jest podłączony do sieci. Dodatkowo, jest tak, że każdy wybiera sobie miejsce do życia
i bierze pod uwagę, jaka tam jest droga, czy prąd jest daleko, czy dojazd jest dobry, czy jest
sieć. Analizuje to wszystko i płaci też to w cenie działki, bo albo działka jest w komplecie
uzbrojona, albo decyduje się na mieszkanie w środku lasu i musi się liczyć z tym, że będą
trudności z określonymi mediami oraz określonymi sprawami i musi za nie płacić. Tak to
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dzisiaj wygląda. Jeśli chodzi o meritum sprawy dotyczące nieczystości płynnych, to poprosi
o wypowiedź pana prezesa. Natomiast odnośnie ulic, które mają dziury, to chyba Pan Tomasz
Engler dawno nie był na Ukrainie, ale rzeczywiście jest sporo dziur. Niestety kłopot polega na
tym, że miasto nie ma własnej firmy, która zajmowałaby się łataniem tych dziur. Każdego
roku jest walka i dyskusja o tych dziurach i niestety one są robione bardzo późno, bo miasto
musi prosić firmy zewnętrzne. Zwykle one najpierw wykonują prace w samorządach,
z którymi są bardziej związane, a na koniec przychodzą do Miasta Maków Mazowiecki.
Niestety po ciężkich zimach jest duży kłopot z dziurami. Dodał, że może się sytuacja
poprawić, bo miasto apelowało do Pana Prezesa Spółki MPUK, żeby rozważył możliwość
zakupu odpowiedniego urządzenia do łatania dziur, aby takie było w Makowie Mazowieckim
i ewentualnie miasto mogłoby świadczyć usługi dla ościennych gmin. To byłaby sytuacja,
która zmieniłaby obraz ulic w mieście. Inaczej obraz będzie taki, że długo będą dziury
a dopiero potem w maju lub w czerwcu dziury będą łatane. Jeśli chodzi o skrzyżowanie ulicy
Duńskiego Czerwonego Krzyża z ulicą Słoniawską to jest to prostsza sprawa, bo wszystkie
drogi krajowe mają podpisane umowy z wykonawcami usług i praktycznie na telefon te drogi
są remontowane. Dlatego, jeśli chodzi o to skrzyżowanie można założyć, że reakcja była
nieporównywalnie szybsza. Jeśli chodzi o drogi lokalne, to reakcja może być na tyle szybka,
że przyjedzie samochód z MPUK-u i pracownicy tymczasowo dziurę załatają. Powtórzył,
że miasto nie może za bardzo zareagować tak, żeby dziur nie było od razu na wiosnę,
a po zimie są zawsze. Odnośnie parkowania w rynku, to temat jest dosyć świeży, ponieważ
dwie sesje wstecz Rada Miejska podjęła stanowisko, iż chce, aby w obrębie rynku miejsca
o których wspominał Pan Tomasz Engler były wolne od parkowania pojazdów. Przy
uzgadnianiu planu komunikacyjnego będzie również brała udział Pani Komendant Policji,
więc trzeba mieć nadzieję, że prośba Pana Tomasza Englera i Rady Miejskiej zostanie
spełniona. Burmistrz Miasta dodał, że też jest zdania, iż nie po to były robione duże chodniki,
aby stawiać tam samochody. Miejsca dla samochodów są na parkingach i na ulicach, a nie na
chodnikach. Jeśli chodzi o północną część rynku i ulicami powyżej, to rzeczywiście są mocno
zdewastowane, ale nie jest to spowodowane przez zimę tylko zostały one pocięte
różnego rodzaju instalacjami, przede wszystkim instalacjami ciepłowniczymi. Te ulice nie
zostały do tej pory naprawione, chociaż miasto upomina się o to od co najmniej dwóch
miesięcy. Dodał, że nie wie, na jakim jest to teraz etapie, czy uzgodnień, czy wyboru
wykonawcy, ale zapewnia, że wszystkie ulice powyżej północnej części rynku zostaną
należycie wyremontowane. Nadmienił, że Pan Tomasz Engler wspomniał o 600-leciu Miasta
Maków Mazowiecki w szerokim koncepcie myślenia o mieszkańcach Miasta Maków
Mazowiecki i o tym, żeby oni w nim zostawali. Temat jest bardzo złożony, odpowiedni na
parogodzinną debatę, a nie na pięć minut wypowiedzi. Natomiast, temat rozwoju
gospodarczego Miasta Maków Mazowiecki jest tematem rzeką. Burmistrz Miasta zaczął od
tego, że Maków Mazowiecki jest bardzo małym miastem i nie ma gmin, nie ma terenów.
Można byłoby opowiadać, gdzie pojawiają się trudności i problemy. Nie twierdzi,
że samorząd nie jest od tego, żeby zabiegać o to, aby w mieście była dobra atmosfera dla
przedsiębiorców i żeby przemysł, jaki to by nie był, się rozwijał. Zwrócił uwagę na inny
obraz, bo zgadza się, że w pewnych obszarach bezrobocie funkcjonuje i jest trudne, natomiast
w pewnych zupełnie go nie ma. Wiele firm z terenu Miasta zatrudnia masę ludzi spoza
makowa i nie tylko, bo również ze wspomnianej Ukrainy. To nie jest tak, że pracy na
makowskim rynku nie ma. Oczywiście bezrobocie istnieje, ale ono występuje w pewnych,
określonych obszarach i grupach. Jeśli chodzi o podwyżki dla pracowników Urzędu
Miejskiego, to w bieżącym roku otrzymali podwyżkę. Burmistrz Miasta wyraził nadzieję,
że Pan Tomasz Engler będzie pierwszym orędownikiem do tego, aby podnieść podatki
w Mieście Maków Mazowiecki, bo tak naprawdę bezpośrednio z dochodów bieżących
dawane są miedzy innymi podwyżki. Dodał, że jest za tym, aby jego pracownicy zarabiali jak
najwięcej tylko chciałby zobaczyć minę mieszkańców, którzy będą przychodzili gremialnie
odnośnie tego, w jakim miejscu są podatki. Nadmienił, że nie chce tego wiązać w sposób
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bezpośredni, ale niestety taka jest prawda, bo to jest bezpośredni dochód miasta i to w pewien
sposób ogranicza samorząd. Dodał, że mówiąc szczerze, chociaż nie wie, czy mowa jest
o kwotach netto, czy kwotach brutto, ale gdyby policzyć średnią płacę w Urzędzie Miejskim,
to na pewno brutto nie spadałby poniżej 3 tysięcy złotych, więc to nie jest wspominany
1 tysiąc 800 złotych. Powiedział, że nie będzie teraz tego liczył na kalkulatorze, ale myśli,
żęto tak nie działa. Nadmienił, że jeśli coś mu umknęło to prosi o wybaczenie. Dodał,
że jeszcze chciałby zając chwilę, bo nie wie, czy Pan Prezes MPUK-u będzie chciał zabrać
głos i powiedzieć kilka słów na temat nieczystości. Powstało małe zamieszanie,
po opublikowaniu przez Pana Posła Arkadiusza Czartoryskiego ulotki wyborczej. Burmistrz
Miasta uznał, że to jest dobre miejsce i dobry moment, żeby do obecnych na sali skierować
kilka słów. Dodał, że to co powiedział Pan Tomasz Engler dało Burmistrzowi Miasta
pewnego rodzaju natchnienie. Miasto Maków Mazowiecki jak wiadomo jest małym miastem
i brak gmin to jest jedna rzecz, ale bez środków zewnętrznych niewiele dałoby się zrobić, jeśli
chodzi o tematy inwestycyjne. Każdy, kto jest przedstawicielem tego miasta, albo interesuje
się tym miastem jest szanowany. Przede wszystkim osobą, która wpiera Miasto Maków
Mazowiecki permanentnie jest Pan Mirosław Augustyniak i zapewne najwięcej pieniędzy
miasto otrzymało z Sejmiku Województwa Mazowieckiego, czyli od Pana Adama Struzika.
Miasto wpiera również Pan Henryk Kowalczyk, Pan Rafał Romanowski, wspierał Pan
Ryszard Dziadak jak był Prezesem WFOŚiGW i wpiera Pan Arkadiusz Czartoryski, który też
w jakimś stopniu interesuje się samorządem makowskim. To bardzo pięknie, że są ludzie,
którzy chcą pomagać Miastu Maków Mazowiecki, bo bez tej pomocy byłoby bardzo ciężko.
Wyjaśnił, że jego intencją nie było wskazywanie jakiegokolwiek kandydata na posła do
Europarlamentu tylko szczere podziękowanie za współpracę i za chęci pomocy samorządowi
makowskiemu. Wyraził wiarę w to, że każdy jest świadomym obywatelem tego państwa, wie
dokładnie na kogo zagłosuje i nie wierzy w to, że jakiekolwiek podpowiedzi mogą wyzwolić
w kimś jakieś reakcje i zmieni swoje własne zdanie. Dodał, że zachęca tylko do wzięcia
udziału w wyborach i używania sumienia i mózgu do tego, żeby wybrać jak najlepszych
kandydatów, którzy będą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim.

Przewodniczący Komisji Budżetu (...) Zdzisław Sawicki powiedział, że usłyszał z ust
występującego wcześniej mieszkańca Miasta Maków Mazowiecki obelgę w stosunku do jego
osoby. Przepracował w liceum kilkadziesiąt lat, i nie może sobie nic zarzuci, jeśli chodzi
o pracę w liceum w odniesieniu do słów, które padły na jego temat. Poprosił, aby czasami się
zastanowić co się mówi, bo może wziąć na świadków byłych jego uczniów, którzy teraz są
obecni na sali. Zwrócił się z zapytaniem, czy za jego pracy w liceum kiedykolwiek doznali
z jego strony upokorzenia, bo przyjął to do siebie. Ponownie poprosił, aby Pan Tomasz
Engler zastanowił się czasami co mówi. Dodał, że mówiąc po słupkowemu za ścieki płaci
8 złotych, a do Pana Tomasza Englera przyjeżdża kierowca, do tego samochód, benzyna.
Zapytał, czy Pan Tomasz Engler to policzył, bo trzeba to też liczyć. Spółka MPUK za darmo
też nie będzie tych ścieków przerabiała.
Radny Tadeusz Szczuciński powiedział, że chciałby zwrócić się z małym sprostowaniem
do Przewodniczącego Komisji Oświaty (...) Mirosława Piątka. Wyjaśnił, że nie chciał zwady
tylko jako członek wyżej wymienionej komisji ma prawo wiedzieć jakie wspólne stanowisko
zostało zajęte. Skoro Przewodniczący Komisji zapewnia, że konsultuje się z nową szefową
ZNP, to chciałby wiedzieć, co wyżej wymienieni mają do zaoferowania lub jakiej potrzebują
pomocy i wparcia od Rady Miejskiej z uwagi na utratę zarobków przez nauczycieli
i pracowników obsługi i administracji, bo to jest rzecz bardzo ważna. Nie ukrywa,
że nauczycielom się to należy tylko trzeba mieć na uwadze to, że zbliżają się wakacje a z tego
co wiadomo, z telewizji, z prasy i radia od września będzie następny strajk. Zapytał, co słynny
Pan Sławomir Broniarz zaproponował i co zbierając miliony z datków zaoferował
nauczycielom. Radny Mirosław Piątek, jako Przewodniczący Komisji Oświaty (...) powinien
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poinformować o tym członków komisji. Jeśli będą kolejne wspólne posiedzenia Komisji,
to prosiłby o wyodrębnienie Komisji Oświaty (...) i chciałby, aby Przewodniczący Komisji
wpłynął na szefową ZNP, aby raczyła się zjawić na komisji, ponieważ ma szereg pytań
zarówno do szefowej ZNP, jak i do Przewodniczącego Komisji Oświaty (...) jako
przedstawiciela oświaty i byłego nauczyciela.

Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Mirosław Piątek powiedział, że Pani Ewa
Miecznikowska jest nowo wybraną, chociaż nie wie czy do końca wybraną, czy pełniącą
obowiązki szefową związków. Dodał, że pani przewodnicząca była powiadomiona
i potwierdza to pracownik Biura Rady. W poprzedniej kadencji przewodniczący obydwu
związków zawsze byli. Zwrócił się z zapytaniem do Wiceprzewodniczącego RM, czy
wpływał w jakiś sposób na przedstawicieli związków, czy tylko były wysyłane zaproszenia na
sesje i na posiedzenia komisji i sami przychodzili na te obrady. Dodał, że chętnie poprowadzi
posiedzenie Komisji Oświaty i jest na to przygotowany merytorycznie.
Radny Tadeusz Szczuciński wtrącił, że dziękuje za to. Nadmienił, że to, iż jest pełniącą
obowiązki, to nie usprawiedliwia jej od odpowiedzialności, bo bierze za to pieniądze.
Przewodniczący Komisji Oświaty (...) Mirosław Piątek poprosił, żeby Radny Tadeusz
Szczuciński mu nie przerywał, bo jak Pan Radny mówił, to mu nie przeszkadzał. Dodał,
że nie wie, czy Pan Radny zauważył, ale na wspólnym posiedzeniu komisji przed sesją był
obecny Prezes NSZZ „Solidarność”. Nadmienił, że nie ma takiego wpływu na Panią Ewę
Miecznikowską, żeby ją tu przyprowadzić i do tego jej nie zmusi. Pani Ewa Miecznikowska
zna swoje obowiązki i powinna wiedzieć, czy powinna być na posiedzeniach czy nie.
Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, że tym bardziej on nie ma na
to wpływu. Tak jak było mówione zaproszenia wychodzą.

Prezes Spółki MPUK Lech Gadomski powiedział, że z uwagi na to, iż zajmował się oświatą
w Mieście Maków Mazowiecki ma jedną uwagę. Rozumie, że aktywność Radnego Tadeusza
Szczucińskiego jest skutkiem apelu Pana Tomasza Englera, natomiast cieszy się,
że Przewodniczący Komisji Oświaty (...) nie posłucha apelu Pana Radnego. Zauważył, że nie
po to walczono o wolne związki zawodowe, żeby teraz jakikolwiek organ na nie wpływał.
Ku przestrodze powiedział, że ci co wpływali na wolne związki zawodowe teraz mają
pozabierane emerytury.
Prezes Spółki MPUK Grzegorz Napiórkowski powiedział, że chciałby poruszyć kilka kwestii
porządkowych. Zadanie własne gminy, to jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Natomiast, transport ścieków ze zbiorników bezodpływowych to jest
działalność czysto komercyjna, która ograniczona jest tylko i wyłącznie uchwałą rady gminy,
gdzie można uchwalać cenę maksymalną. Kolejną sprawą jest to, że działalnością czysto
komercyjną jest dowożenie ścieków przez innych przedsiębiorców niż ten, który prowadzi
oczyszczalnie ścieków. Dodał, że chwała Panu Tomaszowi Englerowi za tę dyskusję,
natomiast Spółka MPUK robi wszystko, aby tych zbiorników bezodpływowych było jak
najmniej. Dlatego, że zawsze będzie tak, iż koszty odbioru, nieważne, czy to będzie przez
spółkę MPUK, czy przez prywatnego przedsiębiorcę to koszt jednostkowy jednego metra
sześciennego, albo nawet jednego litra będzie niewspółmiernie wyższy niż ścieku, który
odprowadzany jest rurociągiem. Prosił, aby nie odbierać tego, jako agitacja, ale MPUK nie
tylko odbiera ścieki na oczyszczalni, ale również świadczy usługi własnym taborem. Klient
ma prawo wyboru. Wartości niewiele powiedzą obecnym na sali, ale przy przychodach spółki
ponad 4 milionów złotych w skali roku przychody ze ścieków dowożonych to jest niecałe
30 tysięcy złotych. To jest nawet pewien kłopot dla spółki, że te ścieki są do oczyszczalni
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dowożone, bo trzeba zabezpieczyć na przykład dodatkowego pracownika, trzeba też te ścieki
badać, a to naprawdę mało nie kosztuje. W roku bieżącym zostanie wybudowane około
sześćdziesięciu przyłączy. Nie wszyscy się od razu podłączą, dlatego że idą przyłącza do
działek, które są jeszcze niezabudowane i niezamieszkałe. W kolejnym roku tam gdzie się da
i w miarę płynności finansowej spółka będzie chciała te sieci wybudować. Niestety nie wie,
czy jest jakieś panaceum na to, żeby gmina mogła dopłacać, sam nie zna takiego przepisu.
Do wody dostarczanej rurociągiem gmina może ustanowić dopłatę, ale to wszystko jest
związane z tym, co powiedział Burmistrz Miasta, wszystko trzeba równoważyć, coś za coś.
Jeśli gmina ma wydać środki na dopłatę, to w jaki sposób. Może albo podnieść podatki, albo
trzeba będzie zrezygnować z jakiś inwestycji. Natomiast, jeśli chodzi o łatanie dziur, to jeśli
wspólnik nakaże, że spółka musi kupić sprzęt do tego, to spółka to zrobi. Jak nie ten prezes to
kolejny, natomiast to nie będzie ekonomiczne, dlatego że Maków Mazowiecki idzie w bardzo
dobrym kierunku i robi wszystko, żeby tych dziur było jak najmniej trwale remontując ulice.
Taka maszyna raptem trzy dni w roku w Makowie Mazowieckim byłaby wykorzystywana.
Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Tomasz Engler powiedział, że jeśli chodzi
o wspominaną maszynę, to są bardzo proste metody łatania dziur w fazie początkowej.
Wystarczy tylko wycinarka tarczowa, kosztująca około 2 tysięcy 500 złotych plus ubijarka za
około 5 tysięcy złotych mała, nie ciężka, ważąca około dwudziestu pięciu kilogramów.
Prezes Spółki MPUK Grzegorz Napiórkowski powiedział, że taki sprzęt spółka ma.

Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Tomasz Engler powiedział, że spółka ma taki
sprzęt, ale pracownicy nie umieją tego używać. Odcinek ulicy Zachodniej pomiędzy ulicą
Słoniawską a ulicą Ciechanowską jest tego przykładem. Wyrzucono kupkę kruszywa, chyba
rozgarnięto ją nogami i taka górka powstała. To jest omijane i teraz się poszerzyło. Dodał,
że można pojechać w to miejsce i zobaczyć jaka piękna górka jest usypana. Tak właśnie to się
odbywa, obecni na sali mieszkają w tym mieście i chyba sami widzą, że jest usypana górka
i zostawione. To trzeba po prostu wyrównać tylko trzeba pracownikom powiedzieć, jak to się
robi i ubić to. Przecież wszyscy widzą, że pracownicy uklepują to nogami, a tak się nie robi.
W początkowej fazie piętnastocentymetrową dziurę można załatać bardzo szybko. Jeżeli ona
się rozciągnie tak jak na ulicy Chrobrego, gdzie jest osiem, czy dziewięć potężnych dziur to
jest już koniec, ale te wszystkie małe dziury można załatać. Powiedział, że chciałby podać
przykład z zagranicy, bo długo tam przebywał. Tam jest jeden samochód z dwoma
pracownikami, którzy jeździli i na bieżąco to usuwali. Także to nie są wielkie remonty,
bo jeśli chodzi o małe dziurki, to wystarczy to utwardzić i tyle. Duże dziury trzeba uzupełniać
itd. i to jest poważna sprawa. Nadmienił, że jeżeli chodzi o ścieki, to pan prezes powiedział,
że przychód od mieszkańców wynosi 30 tysięcy złotych.

Prezes Spółki MPUK Grzegorz Napiórkowski powiedział, że nie tylko od mieszkańców.
Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Tomasz Engler sprostował, że od wszystkich
mających szamba. Powiedział, że jeśli w tym mieszkańców będzie przykładowo około
trzydziestu osób, to jest to naprawdę niewielkie obciążenie w obrotach firmy. Zapytał, czy
mieszkańcy indywidualni, nie jako firmy, nie mogliby się porozumieć ze spółką na uczciwą
cenę. Zaznaczył, że to nie są przedsiębiorcy tylko mieszkańcy Miasta Maków Mazowiecki
i płacą podatki. Można byłoby się porozumieć na tej płaszczyźnie, aby ta cena była zbliżona
i nie była drakońska, bo jednak to jest podwyżka rzędu 600 złotych rocznie, nikt nie chciałby
płacić o tyle więcej. Zauważył, że skoro to jest taka kropla w morzu, to można się jakoś
porozumieć i dla tak małej społeczności zejść z ceny. Dla mieszkańców to jest duże
obciążenie a dla firmy znikomy przychód.
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Prezes Spółki MPUK Grzegorz Napiórkowski powiedział, że bardzo dobrze, iż Pan Tomasz
Engłer walczy, natomiast bardzo prosiłby służby miejskie, żeby przeanalizowały
sprawozdania przedsiębiorców, które składane są do miasta kwartalnie. Wraz ze
sprawozdaniem z odebranych ścieków składa się wykaz nieruchomości od którym ścieki
zostały odebrane w danym kwartale. Zwrócił się do Pana Tomasza Englera, że z tego co
pamięta jego osoby w tych sprawozdaniach nie ma. Tu rodzi się pytanie do przedsiębiorcy,
gdzie on te ścieki wozi. Natomiast, jeśli chodzi o te 30 tysięcy złotych, o których mówił,
to jest to działalność spółki, gdzie ma dowożone ścieki nie tylko z Makowa Mazowieckiego,
czyli z samego miasta będzie jeszcze mniej. Jeśli chodzi o ulicę Zachodnią, to ona ma
kanalizację i zaprasza do siedziby spółki, aby zastanowić się, czy ta nieruchomość nie
mogłaby być przyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej. Odnośnie tego, co Pan Tomasz
Engler mówił o odcinku ulicy Zachodniej, to spółka już rozpoczęła roboty związane
z przejściami kanalizacji na drugą stronę, tam gdzie jest stacja kontroli pojazdów i myjnia,
bo miasto lada dzień przekaże ten teren wykonawcy. MPUK rozpoczął prace wcześniej, żeby
jedni drugim nie przeszkadzali. Natomiast, to jest tylko wykop technologiczny i po deszczach
to kruszywo się wypłukuje i jest na bieżąco uzupełniane. Powiedział, żeby wierzyć mu na
słowo, bo to kruszywo po niedzieli było uzupełniane.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, że słusznie Pan Prezes
Grzegorz Napiórkowski zaproponował, aby panowie spotkali się w siedzibie spółki
i te sprawy sobie omówili.
Mieszkaniec Miasta Maków Mazowiecki Tomasz Engler powiedział, że chciałby za wszystko
podziękować. Dodał, że trzeba ze sobą rozmawiać, a nie wypisywać jakieś rzeczy. Dlatego
przychodzi na sesje, żeby mówić w oczy, a nie chować się za czyimiś plecami i mówić jakieś
głupoty, albo panu prezesowi nie podać ręki. Nadmienił, że jakby mógł nie podać panu
prezesowi ręki, mówi tylko to co mu się nie podoba.

Ad pkt 7.
Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej.
Wobec zrealizowania porządku obrad X sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM Dariusz
Artur Miecznikowski o godz. 1640 zamknął jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała:
Małgorzata Cikacz
Inspektor UM

Przewodnie: zącwRady Miejskiej

Dariusz A: :ur Miecznikowski
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1. ZARZĄDZANIE MIASTEM
Podstawowym celem działalności samorządu jest zapewnienie mieszkańcom profesjonalnej
i przyjaznej obsługi. Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim realizuje zadania własne oraz
zadania zlecone przez administrację rządową.
Do zadań własnych miasta należy dbałość o: ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację
publiczną, wsparcie rodzin, ład przestrzenny, gospodarkę nieruchomościami, ochronę
środowiska i przyrodę, gospodarkę wodną, gminne drogi, ulice i place oraz organizację ruchu
drogowego, wodociągi i zaopatrzenie w wodę, utrzymanie czystości i porządku, zaopatrzenie
w energię elektryczną i cieplną, gminne budownictwo mieszkaniowe, kulturę (domy kultury,
biblioteki), kulturę fizyczną i turystykę, ochronę zabytków, zieleń miejską i zadrzewienia,
cmentarz, promocję miasta, współpracę na rzecz organizacji pozarządowych, utrzymanie
Miasto realizuje również zadania zlecone przez administrację rządową dotyczące spraw:
obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.
1.1.WŁADZE MIASTA
Burmistrz jest organem wykonawczym, którego kadencja od 2018 r. trwa pięć lat. Burmistrz
wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania określone przepisami prawa. Do zadań Burmistrza
należy w szczególności opracowanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem
komunalnym i wykonywanie budżetu.
Funkcję Burmistrza sprawuje Tadeusz Ciak wybrany w dniu 21.10.2018 r. na kolejną kadencję.
Funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta do dnia 31.01.2018 r. sprawował Lech Gadomski, zaś od
26.03.2018 r. Zastępcą Burmistrza Miasta jest Aneta Wanda Dąbrowska. Funkcję Skarbnika
Miasta od 20.09.2007 r. pełni Paweł Gutowski.
RADA MIEJSKA jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości Rady
Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta. Są to: m.in.
uchwalanie statutu miasta, ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; powoływanie i odwoływanie
skarbnika miasta, uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z
tego tytułu, uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie programów
gospodarczych; podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych
w odrębnych ustawach; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, ustalania
maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz zobowiązań w zakresie
podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie
przez Radę Miejską, tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i
występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, określanie wysokości
sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, podejmowanie uchwał
w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych a także wznoszenia pomników.
W 2018 r. roku pracę zakończyła VII Kadencja Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim,
którą tworzyli: Dąbrowski Jerzy - Przewodniczący Rady, Długołęcka Małgorzata Jolanta
Wiceprzewodniczący Rady, Zabielski Waldemar-Wiceprzewodniczący Rady, Boguszewski
Grzegorz, Dobrzyński Arkadiusz, Leśniak Sławomir Maciej, Mróz Jan, Miecznikowski Dariusz
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Artur, Ogar Krzysztof Adam, Piątek Mirosław, Romanowski Stanisław, Śmiałkowski
Arkadiusz, Jaworowski Paweł, Jaroszewski Marek, Bożenna Szczygielska, Rzewnicki
Stanisław, Bryl Marcin. W latach 2014 - 2018 Radni VII kadencji pracowali podczas 53 sesji,
na których podjęli 385 uchwał, poprzedzonych 107 komisjami i spotkaniami roboczymi.
W wyborach samorządowych, które odbyły się w dniu 21.10.2018 r. mieszkańcy wybrali 15
radnych na pięcioletnią kadencję.

L.p.

1.

2.

SKŁAD RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI
Okręg
Radny
Granice okręgu wyborczego
wyborczy
Miecznikowski Dariusz Artur
15
Ulice: Bolesława Prusa, Bursztynowa,
Przewodniczący Rady
Diamentowa, Henryka Sienkiewicza,
Hugo Kołłątaja. Jagodowa, Józefa
Piłsudskiego, Jarosława Iwaszkiewicza,
Juliana Tuwima, K. I. Gałczyńskiego,
Leopolda Staffa, Malinowa, Perłowa,
Poziomkowa, Porzeczkowa, Rubinowa,
Stanisława Staszica, Władysława
Stanisława Reymonta, Szafirowa,
Szmaragdowa, Wincentego Witosa Nr
4, Zofii Nałkowskiej.
Długołęcka Małgorzata
1
Ulice: Anny Walentynowicz,
Jolanta
Fryderyka Chopina, Graniczna,
Wiceprzewodniczący Rady
Jaśminowa, Juliusza Słowackiego,
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3.

Dobrzyński Arkadiusz
Wiceprzewodniczący Rady

5

4.

Bielacki Grzegorz

14

5.

Boguszewski Grzegorz

11

6.

Falba Paweł

4

7.

Leśniak Sławomir Maciej

2

8.

Mróz Jan

8

9.

Ogar Krzysztof Adam

7

10

Paczkowski Marian

12

Krótka, Marii Konopnickiej,
Mazowiecka, Prosta, Różańska,
Sportowa, Wąska, Władysława
Broniewskiego
Ulice: Adama Mickiewicza Nr 3, 5, 6,
8, Kilińskiego, Kościelna, 1 Maja Nr 1,
4, 5, 6, Przasnyska 2, Rynek,
Spółdzielcza, Stanisława Moniuszki
/nieparzyste/ od Nr 1 do
Nr 47, Tadeusza Kościuszki, Zwrotna.
Ulice: Bolesława Chrobrego,
Bolesława Krzywoustego, Konstytucji
3 - go Maja, Mieszka I. Czesława
Miłosza, Polna, Sobieskiego,
Władysława Jagiełły, Wincentego
Witosa /bez Nr 4/.
Ulice: Ciechanowska 3H, Dobra,
Kopernika Nr 8, 10, 12, 13, 15, 25,37,
39, Macieja Rataja, Miła, Rolna,
Rzemieślnicza, Wspólna, Wiejska,
Pogodna, Wiosenna, Zachodnia,
Zagrodowa.
Ulice: Armii Krajowej, Chabrowa,
Cicha, Cmentarna, Długa, Dolna,
Fiołkowa, Konwaliowa, Liliowa,
Piaskowa, Rumiankowa, Różana,
Słonecznikowa, Spokojna, Stanisława
Moniuszki od Nr 49, Wesoła,
Wrzosowa,
Ulice: Grzybowa, Jałowcowa,
Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Leśna,
Lipowa, Ogrodowa, Rtm. Witolda
Pileckiego, Świerkowa, Warszawska,
Wierzbowa, Wiśniowa, Żytnia.
Ulice: Duńskiego Czerwonego Krzyża,
Kolejowa, Kopernika Nr 1,4, 5, 6, 6B,
7, 9, 9A, 11, Słoniawska.
Ulice: Adama Mickiewicza Nr 25, 27,
27A, 27B, 27C, 28, 29, 30, 30A, 33.
Ulice: Adama Mickiewicza Nr 10, 15,
16, 17, 20,21,22, 24, Generała
Pułaskiego Nr 2D, 2E.
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Piątek Mirosław
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10

Ulice: Ciechanowska 3A, 3F, 3G, 31,
Nr 5, od Nr 4 do Nr 34, Zrembowska.
12.
Sawicki Zdzisław'
13
Ulice: Generała Pułaskiego Nr 2, 2A,
2B, 2C, od Nr 4 do Nr 46 /bez Nr 9 /,
Królowej Jadwigi.
13.
Szczuciński Tadeusz
6
Ulice: Generała Pułaskiego 9, 1 Maja
Nr 7, 9, 11, 13, Stanisława Moniuszki
/parzyste/ od Nr 4 do Nr 40.
14.
Śmiałkowski Michał
9
Ulice: Ciechanowska Nr 3B, 3C, 3D,
Arkadiusz
3E, 3J, Admirała Rickovera.
15.
Traczewski Wojciech
3
Ulice: Adamowska, Brzozowa,
Buźniczna, Dunaj, Franciszkańska.
Grabowa, Kanałowa, Łąkowa,
Nadrzeczna, Poprzeczna, Przasnyska
/bez Nr 2/, Przemysłowa, Zielony
Rynek.
Przy R.adzie Miejskiej działają następujące stałe komisje:
- Komisja Konsultacyjne - Organizacyjna;
- Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno — Gospodarczego;
- Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej;
- Komisja Polityki Regionalnej;
- Komisja Rewizyjna;
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.
Zestawienie dokumentów programowych Miasta Maków Mazowiecki
Nazwa strategii, programu, planu
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2018-2022

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2018-2022
Plan Rozwoju Lokalnego

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Maków
Mazowiecki

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2017-2020
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Maków
Mazowiecki na lata 2015-2018"

Nazwa aktu wprowadzającego
Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia
2018 r.
Uchwała nr IV/29/2018 Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia
2018 r.
Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w
Makowie Mazowieckim z dnia 27 maja
2015 r.
Uchwała nr XXXI/236/2017 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
30 marca 2017 r.
Uchwała nr XXXI/235/2017 Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
30 marca 2017 r.
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 30
czerwca 2015 r.
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PRZYJĘCIA INTERESANTÓW PRZEZ BURMISTRZA MIASTA, ZASTĘPCĘ
BURMISTRZA ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY

Mieszkańcy Miasta Maków Mazowiecki podczas spotkań z Burmistrzem Miasta, Zastępcą
Burmistrza Miasta oraz Radnymi zgłaszają najczęściej sprawy związane z inwestycjami
i bieżącymi remontami, gospodarką komunalną, gospodarką odpadami.
Burmistrz Miasta
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
od godziny: 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00
Zastępca Burmistrza Miasta
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w drugi i czwarty wtorek miesiąca
od godziny: 10:00 do 14:00 i od 16:00 do 17:00
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy czwartek miesiąca od godziny 14:00 do 16:00

Dyżury Radnych odbywają się zgodnie z miesięcznym harmonogramem
w poniedziałki i środy od godziny: 14:00 do 16:00
oraz w piątki od godziny: 13:00 do 15:00

2. DEMOGRAFIA
2.1.Statysty ki Urzędu Stanu Cywilnego
Wyszczególnienie
2015
Sporządzone akty urodzenia w
227
tym:
- zagraniczne
6
- dzieci, które urodziły się w
221
Makowie Mazowieckim
Sporządzone akty małżeństwa w
65
tym:
- konkordatowe
35
- cywilne
25
- zagraniczne
5

Sporządzone akty zgonu
Ilość par małżeńskich
odznaczonych medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie

271
5

2016
261

2017
282

2018
259

12
249

15
267

27
232

62

70

77

46
27
7
313
15

52
19
6
337
8

48
10
4
290
8
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Ilość wyroków rozwodowych
wpisanych do ksiąg małżeństw

17

23

27

19

Praktyką Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim jest organizowanie uroczystości dla par
małżeńskich obchodzących jubileusz złotych i diamentowych godów. Medalami, które
przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „Za długoletnie pożycie małżeńskie” od 2015
roku odznaczono w sumie 36 par małżeńskich.
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2.2.Stan ludności w Makowie Mazowieckim
2015
44
35
2015
33
55

Urodzenia
Kobiety
Mężczyźni
Zgony
Kobiety
Mężczyźni

2016
30
34
2016
61
52

2017
35
44
2017
42
65

2018
29
38
2018
50
68

Statystyka wszystkich zameldowanych na stałe
mieszkańców w Makowie Mazowieckim

■ Kobiety

Kobiety
Mężczyźni
Razem

■ Mężczyźni

2015

2016

2017

2018

5230
4623
9853

5155
4580
9735

5090
4503
9593

5012
4466
9478

2019 (na dzień
08.04.2019
5001
4458
9459

Według powyższych tabel i statystyk wynika, iż w 2018 roku w porównaniu z 2015 spadła
liczba urodzeń dziewczynek, ale za to wzrosła liczba urodzeń chłopców. W 2018 roku także
w porównaniu z 2015 rokiem odnotowano wzrost zgonów zarówno kobiet jak i mężczyzn. W
2018 roku spadła liczba osób zameldowanych w Makowie Mazowieckim, średnio o około
200 kobiet i 200 mężczyzn.

3. LOKALNY RYNEK PRACY
Podstawą gospodarki w Makowie Mazowieckim są małe i średnie firmy. Około 90%
zarejestrowanych w Makowie Mazowieckim firm prowadzonych jest przez osoby fizyczne na
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podstawie wpisu dokonanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej. Najwięcej podmiotów gospodarczych działa w sekcji handlu hurtowego
i detalicznego, w branży budowlanej, czy transporcie. Według danych z 2019 roku zawartych
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonej przez
Ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie Miasta Maków Mazowiecki
zarejestrowanych jest 743 podmiotów gospodarczych (osoby fizyczne). Działania na rzecz
ograniczenia bezrobocia i łagodzenia jego skutków pozostają przede wszystkim w gestii
Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim. W działania te włącza się Urząd
Miejski w Makowie Maz. poprzez organizację prac publicznych, staży, prac interwencyjnych.
3.1.Największe firmy zarejestrowane na terenie Miasta
W Makowie Mazowieckim zarejestrowanych jest ogółem - 743 firm.
Najwięcej firm działa w następujących branżach:
handel hurtowy , detaliczny, obwoźny -176
budownictwo
- 106
transport
- 50
opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 85
działalność profesjonalna i techniczna - 69
edukacja, nauka języków, korepetycje - 24
działalność finansowa i ubezpieczenia - 20
gastronomia i zakwaterowanie
- 14
pozostała działalność usługowa
- 199

Największe firmy w Makowie Mazowieckim:
- Mazowiecka Spółka Mleczarska S.A., ul. Przasnyska 89,
- Cargill Poland Sp. z o.o, ul. Przemysłowa 3, Wytwórnia Pasz
- Grzankowski Jarosław, ul. Graniczna 3, Firma Budowlana
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego „LABO” Wiśniewscy, ul. Przemysłowa 5;
- Zakład Produkcji Odzieży „Mastex” Stanisław Majkowski, ul. Przasnyska 74;
- Firma Transportowa „FRIGO” Tyburska Dorota, Tyburska Izabela, ul. Moniuszki 129;
- Firma Transportowa Kobylińscy, ul. Mazowiecka 18;
- Zakład Usług, Produkcji i Handlu Jan Górliński, ul. Moniuszki 85;
- Firma Handlowo-Usługowa „MONIKA” Bojarscy, ul. Przasnyska 103.

Działania samorządu miejskiego w pośrednim ograniczaniu bezrobocia sprowadzają się przede
wszystkim do zachęcania przedsiębiorców do lokowania kapitału na naszym terenie poprzez
tworzenie dobrego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie terenu w
odpowiednią infrastrukturę techniczną i ewentualnymi zwolnieniami podatkowymi.
3.2.Dane dotyczące pomocy bezrobotnym przez urząd miejski
Rodzaj pracy
Prace
interwencyjne

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Razem

1 osoba

6 osób

2 osoby

7 osób

16
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Roboty publiczne
Staże
Prace społecznie
użyteczne
Razem:

7 osób
17 osób

2 osoby
14 osób

1 osoba
10 osób

4 osoby
4 osoby

14
45

0 osób

10 osób

12 osób

15 osób

37

25 osób

32 osoby

25 osób

30 osób

112 osób

4. FINANSE MIASTA
4.1.Wydatki miasta
Informacja dotycząca finansów Miasta Maków Mazowiecki sporządzona została w oparciu o
sprawozdania budżetowe.
W strukturze wydatków bieżących największe wydatki z podziałem na lata od 2015 - 2018
są ponoszone na oświatę i wychowanie.
Dział
Wyszczególnienie
% ogółu wydatków
Struktura za 2015 rok
801
Oświata i wychowanie
45,29
852
Pomoc społeczna
21,83
750
Administracja publiczna
14,41
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
6,09
700
Gospodarka mieszkaniowa
3,47
Struktura za 2016 rok
801
Oświata i wychowanie
37,90
852
Pomoc społeczna
35,55
750
Administracja publiczna
11,14
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4,82
700
Gospodarka mieszkaniowa
3,28
Struktura za 2017 rok
801
Oświata i wychowanie
37,03
855
Rodzina
30,37
750
Administracja publiczna
10,81
852
Pomoc społeczna
7,88
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4,64
Struktura za 2018 rok
801
Oświata i wychowanie
38,41
855
Rodzina
28,36
750
Administracja publiczna
11,00
852
Pomoc społeczna
7,51
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4,98

4.2. Zadłużenie miasta
W związku z wieloma inwestycjami realizowanymi od 2015 roku poziom zadłużenia w 2018
roku wzrósł ponad dwukrotnie.
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Poziom
2015
2016
2017
2018
zadłużenia wg
stanu na dzień
5 427 697,35
2 870 194,17
3 572 713,00
12 247 500,00
31.XII.
Na koniec kadencji w 2014 roku inwestycje w Makowie były zrealizowane na kwotę
4 926 000,000zł, natomiast przez cały okres kadencji 2015-2018 Miasto zrealizowało
inwestycje na kwotę 43 989 615,98 zł.

W tym miejscu warto przytoczyć ranking "Wspólnoty" dotyczący zadłużenia samorządów,
który został opracowany na podstawie danych z GUS. Maków zajął 36 pozycję z 267 miast a
był najdalej bo na 225 miejscu. W porównaniu z zadłużeniem w gminach naszego powiatu w
przeliczeniu na mieszkańca, również wypadamy najlepiej. Nasze Miasto na koniec czwartego
kwartału 2017 r. wykazywało zadłużenie w wysokości 3 572 713 zł. Na przeciętnego
mieszkańca przypada zaledwie 360 zł długu. To najmniejsza wartość zadłużenia per capita
wśród miast powiatowych regionu. W porównaniu sąsiednie miasto Przasnysz nabawiło się
zobowiązań na kwotę ponad 25 milionów. Jeden przasnyszanin ma więc dług w wysokości
1456 zł. Niechlubny rekord regionu odnotował Pułtusk. Tamtejszy dług wynosi 59 milionów,
a na jedną osobę przypadają aż 2433 zł zadłużenia. Poziom wydatków inwestycyjnych,
finansowanych z budżetu Miasta jest wielkością bardzo znaczącą. Wysoki udział wydatków
inwestycyjnych w strukturze wydatków wskazuje na prorozwojowy charakter Miasta.
Działalność inwestycyjna ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowanie infrastruktury
technicznej, ale też infrastruktury społecznej. Wydatki inwestycyjne gminy są realizowane
przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu
państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, a także krajowych wymaga
jednak posiadania w określonych kwotach własnych środków Miasta.
W latach 2015-2018 Miasto Maków Mazowiecki w ramach realizowanych inwestycji
zaciągnęło zobowiązania w postaci kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2018 r. stanowiło
kwotę 12 247 500,00 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:
1. Umowa Nr 68/16/OW/P z dnia 30.09.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o
udzielenie pożyczki w kwocie 92 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa
kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe - ulica Chabrowa”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 43 700,00 zł.
2. Umowa Nr 135/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o
udzielenie pożyczki w kwocie 269 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 80 700,00 zł.
3. Umowa Nr 136/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o
udzielenie pożyczki w kwocie 480 000,00 zł na zadanie inwestycyjne:
„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie
Mazowieckim”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 228 000,00 zł.
4. Umowa Nr 0070/17/OW/P z dnia 23.08.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 140 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa
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kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe - ulica Różana, Słonecznikowa i
Konwaliowa”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 126 000,00 zł.
5. Umowa Nr 0071/17/OW/P z dnia 23.08.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 210 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa
kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka - ulica Ogrodowa. Jesionowa, Klonowa”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 189 000,00 zł.
6. Umowa Nr 0081/17/OW/P z dnia 08.09.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z
montażem separatora".
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 990 000,00 zł.
7. Umowa Nr 0125/17/OW/P z dnia 13.09.2017 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 489 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa
kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 440 100,00 zł.
8. Umowa Nr 0067/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 505 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa
kanalizacji deszczowej w ulicy 1-ego Maja w Makowie Mazowieckim”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 505 000,00 zł.
9. Umowa Nr 0068/18/OW/P z dnia 12.12.2018 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie
o udzielenie pożyczki w kwocie 535 000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa
kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek”.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 535 000,00 zł.
10. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z
Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w
kwocie 1 760 000,00 zł na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań
inwestycyjnych.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 110 000,00 zł.
11. Umowa Nr 3530177/142/JST/POZ/18 z dnia 16.10.2018 r. zawarta z Bankiem Polskiej
Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 9 000
000,00 zł na sfinansowanie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.
Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. - stanowi kwotę 9 000 000,00 zł.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 4 180 280,00 zł. Poręczenia
te dotyczą:
12. kredytów udzielonych Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
budowę mieszkań na wynajem w kwocie 549 740,00 zł;
13. pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu
ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 2 550 000,00 zł;
14. kredytu udzielonego Spółce JUMA przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w
Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie
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ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Buźniczna w
Makowie Mazowieckim w kwocie 680 540,00 zł;
15. kredytu obrotowego udzielonego Spółce JUMA przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w
kwocie 400 000,00 zł.

4.3.Przychody i rozchody
2015
Przychody:

- wolne środki

- pożyczki
- kredyty
- spłaty
pożyczek
udzielonych

2016

2017

2018

2 360 415,91

3 732 123,66

3 329 024,05

2 093 597,00

424 000,00

841 000,00

1 939 000,00

1 040 000,00

0,00

0,00

0,00

9 000 000,00

340 000,00

300 000,00

150 000,00

0,00

1 761 700,00

3 354 800,00

1 236 481,17

1 538 013,00

40 000,00

0,00

0,00

300 000,00

Rozchody:
- spłaty
pożyczek i
kredytów
- udzielone
pożyczki

4.4.
Dochody
i wydatki
Dochody Miasta zwiększyły się z 30,2 min. zł w 2015 roku do 48,2 min. zł w 2018 roku.
Dochodami Miasta są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe
określenie źródeł dochodów gmin i powiatów, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady
ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa ustawa
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wydatki Miasta zwiększyły się z 27,8 min. zł w 2015 roku do 56,8 min zł. w 2018 roku.
Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez Miasto. W wielkości
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych
Miastu do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią wydatki
na finansowanie oświaty i wychowania, pomocy społecznej i rodziny. Miasto ponosi również
wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in. ochronę środowiska,
utrzymanie zieleni, utrzymanie dróg, oświetlenie ulic gospodarowanie odpadami, utrzymanie
urządzeń komunalnych, gospodarkę mieszkaniową.
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Wykonanie
dochodów
i wydatków
w Makowie
Mazowieckim
Wykonanie
planu
dochodów
wg stanu na
31.XII.
Wykonanie
planu
wydatków
wg stanu
na 31.XII.

2015

2016

2017

2018

2019 (plan)

Ogółem

30 280 386,92

36 821 611,87

40 815 419,25

48 244 379,22

47 199412,00

Bieżące

29 946 034,16

36 320 753,11

38 774 501,41

40 643 183,49

41 843 517,00

Majątko
we

334 352,76

500 858,76

2 040 917,84

7 601 195,73

5 355 895,00

Ogółem

27 870 979,17

35 010 911,48

42 903 365,13

56 822 492,06

47 507 330,00

Bieżące

25 986 565,00

31 422 518,65

33 569 568,39

35 337 965,65

36 796 837,00

Majątko
we

1 884 414,17

3 588 392,83

9 333 796,74

21 484 526,41

10 710 493,00

+2 409 407,75

+1 810 700,39

-2 087 945,88

-8 578 112,84

-307 918,00

Nadwyżka / Deficyt

4.5.
Zaległości
podatkowe
Na dzień 31.12.2018 r. zaległości podatkowe wynosiły 2 483 839,34 zł w tym:
od osób prawnych 2 226 054,82 zł, z tego :
podatek od nieruchomości: 2 225 209,82 zł,
podatek od środków transportu: 842,00 zł,
podatek leśny: 0.00 zł,
podatek rolny: 3,00 zł,
od osób fizycznych 257 784,52 zł, z tego:
podatek od nieruchomości: 234 606,63 zł,
podatek od środków transportu: 20 619,89 zł,
podatek leśny: 6,00 zł,
podatek rolny: 2 552,00 zł.

5. PROMOCJA MIASTA
Cztery ostatnie lata dla Makowa Mazowieckiego były czasem szczególnym także pod
kątem promocji miasta. Był to niewątpliwie czas nowych i dużych projektów, które poprawiły
wizerunek naszego miasta, a tym samym pozytywnie wpłynęły na promocję. Oprócz
największych wydarzeń zapisanych na kartach naszej historii wpływających na wizerunek
miasta takich jak np. budowa ciepłowni miejskiej, termomodemizacja budynków przy ulicy
Mickiewicza, remont dawnej bożnicy żydowskiej, czy najważniejsza inwestycja - rewitalizacja
Miasta odbywały się imprezy wpisane na stałe w nasz kalendarz.
Co roku Miasto ma swoje święto, podczas którego organizowane są Dni Makowa. Z roku
na rok wydarzenie zmienia się nie tylko w taneczne i muzyczne show, ale jest także połączone
z kulturą i sztuką naszego miasta - chociażby organizacja Teatralnego Rynku, a na scenie nie
raz gościły lokalne zespoły artystyczne tj. Makowianka, Szmaragdy czy Miejska Orkiestra
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Dęta. Ostatnie cztery lata kadencji to też czas, kiedy w kalendarzu imprez zagościły na stałe
nowe wydarzenia. Są to Orszak Trzech Króli, Festiwal Kolęd i Pastorałek „Makowskie
Anioły”, Wigilia Miejska, Jarmark Bożonarodzeniowy i Wielkanocny, Konkursy
ekologiczno-promocyjne. Powyższe wydarzenia wpływają zarówno na promocję miasta, ale
także i na promocję lokalnych firm i produktów, na co także zwracamy uwagę.
Miasto Maków Mazowiecki co roku bierze udział także w uroczystościach państwowych
takich jak święto uchwalenia Konstytucji 3 maja, święto Wojska Polskiego 15 sierpnia,
święto niepodległości 11 listopada.
Promocja Miasta to także poprawa wizerunku przestrzeni miejskiej, na którą składa się
zieleń. Co roku Miasto stara się o dotacje, z których zostają zakupione nowe nasadzenia drzew
i krzewów. Dzięki czemu powoli powstają tzw. „zielone alejki”, chociażby ta wiodąca na zalew
miejski. Kolejna alejka powstała w tym roku na ulicy Ciechanowskiej. Więcej zieleni jest także
na skrzyżowaniu ulic Przasnyskiej z Mickiewicza, czy wzdłuż ulicy Mickiewicza. W ubiegłym
roku w mieście zostały usytuowane kolorowe miejskie donice, które co roku będą kwitły na
kolorowo. Niewątpliwie kolorowa roślinność w naszym mieście poprawia wizerunek Makowa.
Promocja Miasta Maków Mazowiecki odbywa się głównie za pośrednictwem lokalnych
mediów, mediów społecznościowych, strony internetowej Urzędu Miejskiego, Centrum
Informacji Turystycznej, folderów promocyjnych, materiałów promocyjnych, wydarzeń
związanych z kulturą, historia, ekologią, a także filmów promocyjnych.
Przez cztery lata kadencji Burmistrza Miasta mieliśmy okazję uczestniczyć w
pięknych Jubileuszach Miasta, do których należały:
2018 - 100 lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim

2018 - 100 lecie Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim
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2017 - Jubileusz Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 10 lat istnienia

2017 - Jubileusz Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - 10 lat istnienia
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2016 - 10 lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim

2016-70 lecie istnienia Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

Przez ostatnie cztery lata w Makowie mieliśmy okazję gościć znane osobistości ze świata
polityki:
- 2016 - Wizyta Beaty Szydło w Makowie Mazowieckim
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-2018- Wizyta Henryka Kowalczyka - Ministra Środowiska

-2018 Wizyta Prezydenta RP - Andrzeja Dudy

Największym zainteresowaniem i poruszeniem była wizyta w 2018 roku Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który przyciągnął sporą część mieszkańców i nie tylko. Na pewno zdjęcie z
Prezydentem będzie dla niektórych miłym wspomnieniem.

6. OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zadania z zakresu edukacji w Makowie Mazowieckim realizowane były w oddziałach
przedszkolnych, szkolnych i gimnazjalnych. W 2017 roku Uchwałą Rady Miejskiej nr
XXXI/223/2017 dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa stała się szkoła
ośmioletnią. To oznacza, że we wrześniu 2019 roku szkoły gimnazjalne przestaną istnieć.
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6.1.Liczba pracowników w placówkach oświatowych
Liczba
nauczycieli w
placówkach
oświatowych
w Makowie
Mazowieckim
Bez stopnia
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem:

Liczba
6.2.

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

etat

niepeł.
etat

etat

niepel.
etat

etat

niepel.
etat

etat

niepel.
etat

etat

niepel.
etat

etat

niepeł.
etat

0
5
17
31
64
117

0
1
5
5
6
17

0
1
13
29
68
111

0
1
2
8
3
14

1
2
14
30
71
118

0
1
2
10
7
20

1
2
10
31
72
116

0
2
5
12
9
28

3
6
13
28
78
128

0
1
5
5
8
19

3
4
18
23
82
130

1
0
2
7
5
15

oddziałów przedszkolnych i szkolnych oraz uczęszczających

Rok szkolny

Liczba dzieci
Liczba oddziałów
Liczba dzieci na oddział
Liczba dzieci
Liczba oddziałów
Liczba dzieci na oddział

Liczba dzieci
Liczba oddziałów
Liczba dzieci na oddział
Liczba dzieci
Liczba oddziałów
Liczba dzieci na oddział

Liczba dzieci
Liczba oddziałów
Liczba dzieci na oddział

2014/2015
2015/2016
2016/2017
Przedszkole Samorządowe Nr 1
121
121
5
5
5
24,2
24,2
Przedszkole Samorządowe Nr 2
71
3
3
3
23,67
25
Przedszkola Samorządowe Nr 4
128
132
6
6
6
21,34
22
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Broniewskiego
443
432
20
20
22,15
21,6
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
832
762
34
32
24,47
23,81

2017/2018
124
5
24,8

75

6.3.Liczba nauczycieli oraz pracowników obsługi w podziale na placówki
podlegające pod Burmistrza Miasta

PSI
PS2
PS4
SP1
SP2
RAZEM:

2015/2016
n-le
obsługa
8
10
8
7
12
11
38
13
62
20
128
61

2016/2017
n-le
obsługa
10
12
8
6
13
13
40
12
57
18
128
61

6.4.Finansowanie oświaty w latach 2015-2018

2017/2018
n-le
obsługa
12
10
8
7
12
13
40
12
60
19
130
63

3
25
139
6
23,17

409
20
20,45
748
32
23,38
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Oświata i
wychowanie
Subwencja
oświatowa
Dotacje
celowe i inne
Środki
własne
gminy
Razem

2015

2016

2017

2018

6 880 686,00

7 169 997,00

7 267 517,00

7 491 829,00

776 290,95

759 483,27

701 356,22

640 579,73

4 503 454,14

4 335 632,82

5 296, 214,89

5 988 290,75

12 160 431,09

12 264 113,09

13 265 088,11

14 120 699,48

6.5.
Placówki
oświatowe realizują projekty:
2019 - 2020 - Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół
podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - projekt współfinansowany
z Funduszy Europejskich
2017 r. - „Umiem pływać” to program powszechnej nauki pływania, który adresowany jest do
uczniów szkół podstawowych klas I-II. Program zakłada systematyczny i powszechny udział
dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie przy współpracy
z Unią Związków Sportowych i Mazowsza w Warszawie. Szkoły Podstawowe Makowa
Mazowieckiego w programie uczestniczą po raz trzeci. Na przełomie trzech lat otrzymaliśmy
wsparcie w wysokości ok 65 000 tysięcy złotych,
2018 r. - „Umiem pływać” oraz „ Aktywna tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019. Do programu przystąpiły Szkoły
Podstawowe w Makowie Mazowieckim. Obie szkoły pozyskały wsparcie finansowe w
wysokości po 14 000 tysięcy złotych na zakup tablic interaktywnych i innych sprzętów
informacyjno - komunikacyjnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 17 500 złotych.
2019 r. - „Umiem pływać” oraz „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” to rządowy
program wspierania szkół oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocje wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych. Na terenie Miasta Makowa Mazowieckiego wsparcie w wysokości 12 000 t
złotych na zakup książek do szkolnej biblioteki Otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2. Całkowity
koszt zadania wyniósł 15 000 tysięcy złotych.

7. POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
Miasto Maków Mazowiecki przeznacza co roku pieniądze na pomoc najbardziej potrzebującym
mieszkańcom. Średnio co roku Miasto przekazuje dodatek mieszkaniowy średni około 300
rodzinom. Poza tym, co roku mieszkańcy otrzymują średnio około 2500 świadczeń. Szczegóły
znajdują się w poniższej tabeli.
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ROK
Ilość rodzin
Ilość świadczeń
Kwota wydatkowana

DODATKI MIESZKANIOWE
2015
2016
2017
311
306
285
2882
2876
2649
543 183,03
530 159,77
4666 66,53

2018
275
2476
466911,15

Pomoc społeczna w postaci stypendiów trafia także do dzieci i młodzieży z Makowa
Mazowieckiego. Średnio co roku Miasto przekazuje na ten cel około 120 000 zł, co pozwala
wesprzeć około 100 uczniów.
Rok
Liczba uczniów
objęta wsparciem
Kwota

2015

2016

2017

2018

113

105

105

104 929,00

120 000,00
344 153,00

119 224,00
Razem kwota
X

Przedsiębiorcy otrzymują także na wsparcie zatrudnienia pracowników młodocianych pomoc
de minimis, która w sumie przez cztery lata kadencji wyniosła niespełna 130 000 zł., szczegóły
poniżej w tabeli:
Rok
2015
2016
2017
2018
Liczba
4
6
2
3
Kwota
56 567,00
43 834,64
18 702,00
10 621,00
Razem kwota
129 724,64
7.1.Rodzaje przekazywanych świadczeń:

Świadczenia materialne - zasiłki stałe, okresowe, celowe pieniężne
ZASIŁKI STAŁE
ROK
2015
2016
2017
2018
Ilość rodzin
101
97
91
90
Ilość świadczeń
972
941
897
830
Kwota
403 188,00
434 098,00
428 624,00
421 149,00
wydatkowana

ROK
Ilość rodzin
Ilość świadczeń
Kwota
wydatkowana

2015
142
479
142 296,00

ZASIŁKI OKRESOWE
2016
2017
126
117
452
477

154 679,00

154 678,00

2018
115
414
139 990,00
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ROK
Ilość rodzin
Kwota
wydatkowana

ZASIŁKI CELOWE
2016
279

2015
261
66 831,00

ROK
Ilość osób

2015
27

Ilość rodzin
Ilość świadczeń
Kwota
wydatkowana

26
3018

78 799,00

2017
386

2018
328

92 293,00

73 497,00

Usługi opiekuńcze
USŁUGI OPIEKUŃCZE
2016
2017
31
32
32
31

76 783,00

2018
42

42

3548

4277

6530

97 748,00

103 173,00

121 769,00

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
ŚWIADCZENIA RODZINNE
2015
2016
2017
779
754
722

ROK
Ilość rodzin
Ilość świadczeń
Kwota
wydatkowana

15 332

16 080

15 625

15 147

2 307 923,00

2 673 701,00

2 779 376,00

2 693 108,00

ROK
Ilość rodzin
Ilość świadczeń
Kwota
wydatkowana

Rok

Świadczenia z funduszu alimentacyjnym
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
2015
2016
2017
63
59
61
1303

1260

1230

437 357,00

454 746,00

442 326,00

446 040,00

Rządowy program 500+
2015
2016

kwota
RAZEM

Liczba świadczeń
kwota

2018
54

1275

Liczba świadczeń

Rok

2018
706

2017

2018

-

9 995

13 191

12 275

-

4 974 854,90

6 567 993

6 198 339,70
12 766 332,70

Rządowy program: „Dobry start”
2017
2015
2016
-

-

-

2018
1 148
344 400,00
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Program dożywiania dzieci

ROK
Ilość rodzin

2015
401

DOŻYWIANIE
2016
388

2017
369

2018
374

Przeciwdziałanie
7.2.
patologiom społecznym
Każdego roku jest uchwalany przez Radę Miejską Miejski Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Makowie Mazowieckim, który jest realizowany w bieżącym roku. Na rok 2019 jest to
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim.
Oprócz ww. programu Miasto współpracuje z asystentami rodziny, którzy obejmują patronatem
około 30 rodzin. Szczegóły w tabeli:

ROK
Ilość rodzin

2015
29

ASYSTENCI 2 osoby
2016
33

2017
30

2018
33

Współpraca z MOPS, tzn. kierowanie wniosków do MKRPA dotyczące osób uzależnionych od
alkoholu i korzystających z pomocy MOPS. Praca Świetlicy Socjoterapeutycznej skupiająca
dzieci ze środowisk z problemem alkoholowym. Współpraca w ramach Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Makowie
Mazowieckim.

8. MIESZKALNICTWO
8.1.Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych w zasobie Miasta w latach 2015-2018:
Rok
2015
2016
2017
2018
Lokal mieszkalny
189
178
158
148
lokal socjalny
96
101
104
94
Razem
285
279
262
242
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Koszt remontów i inwestycji lokali mieszkalnych i lokali socjalnych w latach 2015-2018:
2015
2016
2017
2018
Rok
remont,
remont,
remont,
remont,
inwestycja
inwestycja
inwestycja
inwestycja
lokal mieszkalny
- malowanie, - malowanie, - wymiana
- wymiana
- naprawa
- wymiana
instalacji
instalacji
tynków
instalacji
elektrycznej, elektrycznej
elektrycznej, - instalacja
- instalacja
pieców
pieców
kaflowych
kaflowych
Kwota

lokal socjalny

Kwota
Razem

1.090,17
- malowanie,
- wymiana
podłóg,
- wymiana
drzwi,
- wymiana
instalacji
elektrycznej,
- instalacja
pieców
kaflowych,
- montaż
urządzeń
sanitarnych

22.847,99
23.938,16

16.992,36

5.076,00

- wymiana
instalacji
elektrycznej,
- instalacja
pieców
kaflowych

- wymiana
podłóg,
- wymiana
instalacji
elektrycznej,
- instalacja
pieców
kaflowych

8.375,40
25.367,76

5.443,20
10.519,20

2.700,00
- instalacja
pieców
kaflowych

3.834,00
6.534,00
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9. INWESTYCJE
KADENCJA 2O14-2D18 W LICZBACH
4 PRZYKŁADY Z MAKOWA MAZOWIECKIEGO

Ponad 1

6 mln zł pozyskały

Miasto Maków Mazowiecki

w

Wydatki

inwestycyjne

latach 2D 1 4-20 1 B

ZNACZĄCO WZROSŁY W STOSUNKU

ZEWNĘTRZNYCH NA ROZWÓJ

PRZEPROWADZIŁO PONAD 55

DO KADENCJI 20 10-2014 -

WŁADZE MIASTA Z

DOTACJI

Makowa Mazowieckiego. Te

ZNACZĄCYCH INWESTYCJI I ZADAŃ.

ZAMKNĄ Się W OBECNEJ KADENCJI

ŚRODKI ZOSTAŁY WYKORZYSTANE

Poprawie uległy

KWOTĄ PRAWIE 44 MLN ZŁ, PRZY

NA PROJEKTY INWESTYCYJNE,

PARKINGI, PLACE ZABAW,
OŚWIETLENIE ULICZNE, BUDYNKI

CZYM ZADŁUŻENIE MAKOWA

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ,

DZISIEJSZY UTRZYMUJE Się NA

SKWERY, ZIELEŃ MIEJSKA, TERENY

WZGLĘDNIE NISKIM I BEZPIECZNYM

REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE.

POZIOMIE.

EDUKACYJNE I SPOŁECZNE DLA
MIESZKAŃCÓW.

MAKÓW

m. in. drogi,

MAZOWIECKI SKUTECZNIE
WYKORZYSTUJE SZANSE

MAZOWIECKIEGO NA DZIEŃ

\>

Miasto Maków Mazowiecki

w latach 20 14-20 IB przeprowadziło ponad

34

INWESTYCJE ZWIĄZANE Z DROGAMI LOKALNYMI, WYREMONTOWANO M.IN. ULICE: JODŁOWA,

Grzybowa, Konopnickiej, Słowackiego, Prosta, Chabrowa, Żytnia, Witosa,
Malinowa, Różana, Słonecznikowa, Konwaliowa, Klonowa, Jesionowa,
Jałowcowa, Ogrodowa, Reymonta, Ciechanowska, Rickovera, Cmentarna,
Przasnyska, Witosa, Nadrzeczna, 1 -go Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Kościuszki.
>........... ..........................................................

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

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

Przez ostatnie 4 lata kadencji Miasto Maków Mazowiecki wykonało wiele inwestycji, głównie
pochodzących z dofinansowań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze i największe inwestycje
dla naszego Miasta. Dodatkowo pamiętać należy, że na przestrzeni ostatnich czterech lat na
terenie miasta wykonano kilka kluczowych inwestycji podnoszących standard życia
mieszkańców..
3 MILIONY DOFINANSOWANIA NA PRZEMYSŁOWĄ I ZACHODNIĄ
13 listopada 2018 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził wstępną listę zakwalifikowanych
wniosków o dofinansowanie w ramach zadania „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej”. Projekt zgłoszony przez miasto „Rozbudowa ulicy Zachodniej drogi
gminnej o nr 21045IW i Przemysłowej drogi gminnej o nr 210473W w Makowie
Mazowieckim”, uplasował się na pierwszym miejscu i otrzyma dofinansowanie w wysokości
3 milionów. Inwestycja będzie kosztować około 6 mln zł, a otrzyma dofinansowanie w
wysokości 3 mln zł, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu miasta.

PONAD 1,3 MLN ZŁ WSPARCIA UNIJNEGO NA MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH

21 sierpnia 2018 r. Burmistrz Miasta podpisał umowę na modernizację dwóch budynków
mieszkalnych w Makowie Mazowieckim. Ponad 1,3 mln zł wsparcia unijnego zostanie
przeznaczone na modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul.
Mickiewicza 27a i 33. W ramach projektu wykonane zostaną m.in.: remont ścian piwnic.
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wymiana drzwi w klatkach schodowych i piwnicach, wymiana okien na poddaszach i w
piwnicach, remont ścian zewnętrznych, docieplenie dachu oraz modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania.
REWITALIZACJA RYNKU
Nasz projekt „Miasto Dwóch Kultur - rewitalizacja Centrum Starego Miasta” zajął pierwsze
miejsce na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach naboru
6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. W ramach projektu zostały wykonane
inwestycje dotyczące rewitalizacji rynku oraz budynku przy ul. Grabowej 14. Zakres prac na
rynku obejmował remont, budowę i przebudowę nawierzchni wraz z ulicami wokół placów,
budowę fontanny wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont i przebudowę instalacji
oświetleniowej, zagospodarowanie przestrzeni zielenią oraz obiektami małej architektury.
Rewitalizacja objęła również remont ulic wychodzących od Rynku tj. ulice Kilińskiego,
Kościuszki, Zwrotna, Kościelna, 1 -Maja, Poprzeczna, Brzozowa, Buźniczna i Spółdzielcza.

REMONT „HARCÓWKI”

"Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie
Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej". Aby budynek był ponownie w pełni
funkcjonalny i bezpieczny w użytkowaniu, niezbędna była wymiana m.in. dachu, podłóg,
stolarki okiennej i drzwiowej, a także przebudowa ścian i fundamentów. Ponad to, w ramach
zadania Miejska Orkiestra Dęta została wyposażona w nowe mundury, które są znakiem
rozpoznawczym Orkiestry, podniosą rangę zespołu, co wpłynie na promocję regionu.
Pozyskana dotacja pochodzi z Lokalnej Grupy Działania "Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej"
Całkowita kwota zadania wyniesie 200 000 zł., w tym dotacja w kwocie 115 868,00 zł.
OTWARCIE CIEPŁOWNI MIEJSKIEJ

2 czerwca 2017 r. Miasto świętowało uroczyste otwarcie centralnej ciepłowni miejskiej przy
ulicy Przemysłowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 7.500.000,00 zł, z czego
3.000.000,00 zł to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
REMONT BET-HAMIDRASZ

Dzięki pozyskanej dotacji zabytkowy budynek bożnicy stał się miejscem spotkań, wydarzeń
kulturalnych, oświatowych oraz artystycznych. Jest dostępny w sposób nieograniczony dla
mieszkańców z wszystkich grup społecznych. Rewitalizacja budynku i nadanie mu nowych
funkcji jest jedynym tego typu połączeniem zaplecza kulturalnego Miasta z jego wartością
historyczną w regionie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Osi Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna
środowisku, Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020. Cała wartość projektu
wyniesie 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1119 937,18 zł.
ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W MIEŚCIE
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Od 2016 roku do dziś Miasto co roku stara się o dotacje na zakup nowych nasadzeń. Pieniądze
pozyskiwane są z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do
tej pory zakupiono niespełna 1400 nowych sadzonek drzew i krzewów.

10.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

10.1.

Drogi

Miasto Maków Mazowiecki stanowi ważny węzeł komunikacyjny, w którym przecinają się
dwie drogi krajowe nr 60 (Łęczyca - Ostrów Mazowiecka) i 57 (Warszawa - Pojezierze
Mazurskie) oraz przebiega droga wojewódzka nr 626. Przez miasto przechodzi ok. 8,51 km
odcinek dróg krajowych, 985 m drogi wojewódzkiej, 2,214 km dróg powiatowych, natomiast
resztę stanowią drogi gminne.
Zadania realizowane na infrastrukturze drogowej obejmowały:
Inwestycje 2015 rok
Przebudowa ulicy Jodłowej, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o
łącznej powierzchni 1256,10 m2. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o
długości 152,00 m. Ulica została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny.
Budowa ulicy Grzybowej. Łączna nawierzchnia wykonanej jezdni i chodnika wynosi 1500 m2.
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej.
Przebudowa ulic na Osiedlu POM. Wykonanie jezdni ulicy Prostej i Słowackiego o
nawierzchni bitumicznej o łącznej powierzchni 1708 m2.
Wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim. Nawierzchnia manewrowa wykonana z kostki
brukowej o powierzchni 532 m2 zaś miejsc postojowych z płyt ażurowych o powierzchni 356
m2.

Inwestycje 2016 rok
Przebudowa ulicy Chabrowej. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o
łącznej powierzchni 741 m2. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości
156,00 m. Ulica została wykonana jako ciąg pieszo-jezdny.
Wykonanie chodnika w ulicy Żytniej z betonowej kostki brukowej o powierzchni 330 m2.
Wykonanie parkingów w ulicy Witosa przy budynku szpitala. Wykonanie zatok postojowych
oraz jezdni manewrowej o łącznej powierzchni 978 m2 z betonowej kostki bukowej oraz z płyt
ażurowych o powierzchni 527 m2.
Inwestycje 2017 rok
Przebudowa ulic na osiedlu Grzanka obejmowała ulice Jałowcową, Jesionową, Klonowa i
Ogrodową. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni
4.813 m2. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości 365,00 m. Ulice
zostały wykonane jako ciągi pieszo-jezdne.
Przebudowa ulicy Różanej i Słonecznikowej, jezdnia o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej o powierzchni 728 m2, wykonana kanalizacja deszczowa o długości 174 mb.
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Modernizacja ulicy Malinowej obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o
łącznej powierzchni 1775 m2.
Budowa ulicy Bursztynowej. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o
łącznej powierzchni 1872 m2 oraz jednostronnego chodnika wzdłuż jezdni. W ramach zadania
wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 866,00 m.
Wykonanie chodnika miedzy ulicą B. Chrobrego a Królowej Jadwigi. Chodnik z betonowej
kostki brukowej o powierzchni 156 m2.
Przebudowa ulicy Witosa, zadanie polegało na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej
jezdni o powierzchni 1400 m2.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Ciechanowskiej. Zadanie realizowane wzdłuż
bloków Ciechanowska 3A i 3B o łącznej nawierzchni 1306 nr.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy Reymonta o łącznej nawierzchni 1050 m2.
Modernizacja ulicy Admirała Rickovera. Zadanie polegało na poszerzeniu szerokości
istniejącej jezdni do 5,5 m o dodatkową powierzchnię 326 m2.
Wykonanie parkingu w ulicy Cmentarnej z betonowych płyt ażurowych o łącznej powierzchni
618,5 m2.
Inwestycje 2018 rok
Wykonanie ulicy Nadrzecznej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 1280 m2.
Budowa chodnika w ulicy Jaśminowej z betonowej kostki brukowej o powierzchni 108 m2.
Wykonanie chodnika w ulicy Staszica z betonowej kostki brukowej o powierzchni 39 m2.
Remont ulic wokół rynku. Zadanie polegało na wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych
ulic: Kanałowa, Spółdzielcza. Zwrotna, 1 Maja, Poprzeczna, Dunaj, Kościelna, Kilińskiego,
Kościuszki i Brzozowa. W ulicy Brzozowej dodatkowo zainstalowano szczelny zbiornik
wykonany z HDPE 10 m3 wraz z montażem kanału deszczowego z rur PVC 160 mm - 52,40 m
i studzienkami kanalizacyjnymi 600 mm - 2 sztuki oraz polegały na ułożeniu nowej
nawierzchni i nowych krawężników chodników w pasach drogowych ulic wokół centrum
starego miasta wraz z urządzeniem zieleni. Zadanie obejmowało ulice: Poprzeczną. Dunaj,
Brzozową, Kościuszki i parking, Kilińskiego, Kościelną, Zwrotną i 1 Maja.
Rewitalizacja centrum starego miasta. Zadanie polegało na przebudowie nawierzchni placów
rynku, remoncie z przebudową ulic i chodników wokół placów, budowie fontanny z
instalacjami wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjnymi, elektryczną oraz przyłączami, budowie
małej architektury oraz zagospodarowaniu zielenią rynku. W zakresie zamówienia ujęty został
również budynek mieszkalny wielorodzinny przy ulicy Grabowej 14 w ramach remontu i
przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na usługową na
parterze.
10.2.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej Miasto Maków Mazowiecki organizuje
przetarg, w wyniku którego następuje wyłonienie najlepszej oferty złożonej przez
przedsiębiorstwa. W wyniku zamówienia publicznego stawka 1 kWh jest niższa niż ta, którą
można było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji Miasta i podległych jej jednostek.
Dostarczenie energii elektrycznej odbywa się na podstawie dwóch umów, tj. umowy o
sprzedaży energii elektrycznej z firmą ENERGA Obrót S.A. oraz umowy przesyłu i dystrybucji
z firmą PGE Dystrybucja S.A.
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W latach 2015 - 2018 wykonano modernizację oświetlenia ulicznego polegającą na:
2015 - wymianie istniejących 242 sztuk opraw sodowych, rtęciowych na oprawy ledowe.
2016 - wymianie istniejących 195 sztuk opraw sodowych, rtęciowych na oprawy ledowe.
2017 - budowie 11 kompletnych stanowisk słupowych z oprawami ledowymi na ulicy
Ciechanowskiej.
- budowie 8 kompletnych stanowisk słupowych z oprawami ledowymi na ulicy
Cmentarnej.
- budowie 4 stanowisk słupowych z 6 oprawami ledowymi na ulicy Witosa.
- budowie 6 stanowisk słupowych z 8 oprawami ledowymi na ulicy Admirała Rickovera.
2018 - przebudowie instalacji oświetleniowej w Rynku
W latach 2015 - 2018 zakupiono nowe dekoracje świąteczne: 10 sztuk dekoracji latarniowej
3D oraz 150 sztuk sznura świetlnego LED.
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Place zabaw

Na terenie Miasta są 3 place zabaw
zlokalizowane przy ul. 1 Maja/gen. Pułaskiego,
ul. Leśnej na osiedlu Grzanka, ul. Mazowieckiej
przy Zalewie miejskim. Co roku na wyżej
wymienionych obiektach przeprowadzana jest
kontrola
techniczna
i
bezpieczeństwa
użytkowania. Do zadań Miasta należy
utrzymanie placów zabaw w dobrym stanie,
polegającym na dbaniu o czystość, czyli
koszeniu trawników, zbieraniu nieczystości,
dbaniu
o
stan
techniczny
urządzeń
zabawowych, wykonywaniu bieżących napraw,
czy też czyszczeniu urządzeń. Maków
Mazowiecki posiada opracowaną dokumentację
projektową Otwartych Stref Aktywności na
Skwerze Duńskim oraz przy stadionie
miejskim. Strefy te wyposażone są w siłownie
plenerowe, place zabaw oraz miejsce
rekreacyjne do gry w szachy lub warcaby oraz
do gry w ping ponga. OSA na Skwerze Duńskim
powstanie w pierwszej połowie 2019 roku.
Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie pn.
"Integracja
mieszkańców
Makowa
Mazowieckiego poprzez stworzenie placu
zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń
street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej". W ramach wniosku powstanie
plac zabaw przy ul. Mickiewicza/ Kopernika, siłownia plenerowa przy ul. Leśnej, Street
Workout nad Zalewem oraz zostaną zakupione leżaki, kajaki i rowerki wodne nad miejski
zalew. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku.

11.

ŚRODOWISKO

11.1.
Oczyszczanie Miasta
Miasto Maków Mazowiecki utrzymuje 33 km dróg. W okresie letnim zakres prac polegających
na utrzymywaniu dróg miejskich obejmuje:
- oczyszczanie ulic, chodników i placów,
- koszeniu poboczy, pasów zieleni i rowów przy drogach,
- zbieraniu i wywozie odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
- uzupełnianie ubytków w nawierzchniach asfaltowych,
- konserwację nawierzchni brukowych,
- profilowanie dróg o nawierzchniach gruntowych ,
- czyszczenie wpustów deszczowych.
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Zakres prac wykonywanych w okresie zimowym:
- odśnieżanie ulic oraz chodników i placów,
- zwalczanie gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej,
- opróżnianie koszy ulicznych,
- utrzymywanie w czystości ulic, chodników i placów w przypadku występowania korzystnych
warunków atmosferycznych przy braku opadów śniegu i nie występowaniu śliskości zimowej.
Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Gospodarka odpadami komunalnymi
Miasto Maków Mazowiecki prowadzi działania związane z gospodarką odpadami
komunalnymi, której jednym z głównych celów jest zrealizowanie obowiązków wynikających
z dyrektyw unijnych i osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów. Miasto
co roku zawiera umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości
zamieszkałych z terenu miasta. Od kilku lat odpady komunalne są odbierane przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Makowie Mazowieckim. Aby osiągać poziomy
segregacji określone przepisami prawa Miasto wprowadziło od 2018 r. nowy system
gospodarowania odpadami, zapewniając mieszkańcom:
- worki na odpady segregowane dla zabudowań jednorodzinnych,
- pojemniki na odpady dla zabudowań wielorodzinnych,
- dwa razy w roku zbiórkę elektrośmieci i wielogabarytów,
PSZOK przy ul. Moniuszki 121 otwarty od poniedziałku do soboty,
- odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
Wszystko to wliczone jest w opłatę, którą mieszkańcy uiszczają raz na dwa miesiące do Urzędu
Miasta.
11.2.

Ilość odebranych odpadów w latach 2015-2018
Odpady
2015
2016
2017
segregowane
865,800
934,290
541,745
zmieszane
1883,000
2505,210
2775,710
0,300
przeterminowane
0,322
0,346
leki
wielkogabarytowe
24,500
169,400
88,225
ulegające
47,500
16,500
151,200
biodegradacji
(zielone)
zużyte urządzenia
3,000
1,500
0,280
elektryczne i
elektroniczne
budowlane i
83,300
183,860
300,590
rozbiórkowe
zużyte opony
0,300
0,150
0

2018
526,280
2632,790
0,385
133,020
162,460

0,050

123,800

0
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Na wykresach widać, że przez ostatnie cztery lata ilość odpadów segregowanych spadała, a
ilość odpadów zmieszanych wzrastała. Od 2018 roku wprowadzono nowy system
gospodarowania odpadami, który wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów, polegający na szczegółowej segregacji odpadów komunalnych. Najbliższe lata
pokażą czy mieszkańcy zwiększą segregację odpadów.

11.3.

Plan gospodarki niskoemisyjnej

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Maków Mazowiecki na lata 2018-2022”
opracowany został w 2018 r. Obowiązek opracowania Programu wynika z założeń Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Zaplanowane w PGN zadania dotyczą:
działań niskoemisyjnych, efektywnego wykorzystania zasobów, poprawy efektywności
energetycznej, wykorzystanie OZE, działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych
użytkowników energii oraz działań nieinwestycyjnych. Plan przedstawia możliwości
dofinansowania przedsięwzięć wpisujących się w główne idee gospodarki niskoemisyjnej,
m.in.:
- wymiany kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne,
- instalowanie odnawialnych źródeł energii,
- termomodemizacja budynków,
- podłączenie kolejnych budynków do ogrzewania sieciowego,
- modernizacja oświetlenia w mieście,
- remonty dróg,
- budowa ścieżek rowerowych.
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11.4.
Usuwanie azbestu z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych w
Makowie Mazowieckim
W 2012 roku Rada Miejska w Makowie Mazowieckim przyjęła „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2032”. Podstawowym
celem programu jest przygotowanie planu oczyszczenia terenu Miasta z wyrobów
zawierających azbest poprzez ich demontaż i unieszkodliwienie do końca 2032r. Poprzez
realizację zamierzeń zawartych w programie nastąpi wyeliminowanie szkodliwego wpływu
oraz niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.
W ramach programu przeprowadzono inwentaryzację, która wykazała, że na terenie miasta
znajdują się wyroby zawierające azbest w łącznej ilości: 56.654 m2 tj. -850 Mg płyt azbestowo
- cementowych falistych i płaskich oraz 1600mb rur wodociągowych azbestowych.
Miasto od 2015 do 2018 roku otrzymało dotacje w łącznej wysokości 56 280,36 zł z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na
zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Makowa Mazowieckiego. Dzięki
pozyskanym środkom zdemontowano i wywieziono z dachów budynków mieszkalnych i
gospodarczych 156,908 ton wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane na
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rachocinie, gm. Sierpc. Planuje
się kontynuowanie zadania w kolejnych latach.

11.5.
Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne
W latach 2015-2017 Miasto Maków Mazowiecki realizowało zadanie związane z wymianą
źródeł ciepła na ekologiczne przy wsparciu finansowym ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Poprawa
jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni”. Wymienionych zostało 37 źródeł ciepła, a wysokość
dofinansowania wyniosła 184.650,00 zł. Miasto otwarte jest na nowe formy wspomagania
mieszkańców w zakresie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne, dlatego też konsultuje wnioski
w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”.

11.6.
Ochrona zwierząt
Zadaniem własnym Miasta Maków Mazowiecki jest między innymi zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom. Wolontariusze z „Przystanku na Cztery Łapy” zajmują się
zwierzętami oraz szukają im nowych domów. Zadania związane z ochroną zwierząt w Mieście
obejmuj:
- dokarmianie wolno żyjących kotów
- sterylizację/kastrację bezdomnych psów i kotów
- odławianie bezdomnych zwierząt
- zapewnienie miejsc w schronisku/gospodarstwie rolnym bezdomnym zwierzętom
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
- zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom oraz w przypadku zdarzeń
drogowych.
Na w/w zadania na przełomie lat 2015 - 2018 zostały przeznaczone środki w wysokości
98.051,63 zł.
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GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

12.1.
Sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty będące własnością gminy mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
W okresie od 2014 do 2018 dokonano sprzedaży:
- gruntów niezabudowanych innych niż grunty rolne o powierzchni 23932 m2,
- gruntów zabudowanych o powierzchni 8799 m2.
Dochód gminy ogółem z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł - 964 071 zł

Dochód Miasta z wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego kształtował się
następująco:
w 2014 roku - 58966,86 zł,
w 2015 roku-54913,26 zł,
w 2016 roku - 60784,94 zł,
w 2017 roku-68233,48 zł,
w 2018 roku-61498,78 zł.
Dochód Miasta ogółem wyniósł - 304 397,32 zł
W trakcie kadencji 2014-2018 dokonano sprzedaży:
- lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1476,37 m2, zbytych w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowych najemców,
- lokal użytkowy o powierzchni 40,52 m2, zbyty w drodze bezprzetargowej,
- lokal użytkowy o powierzchni 24,41 m2, zbyty w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Dochód ogółem ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych wyniósł 386 758,70 zł
12.2.
Przekształcenie użytkowania wieczystego na prawo własności
Od roku 2014 do 2018 w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie przekształcania
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przekształconych zostało
12 nieruchomości, tj. gruntów pod zabudową mieszkaniową o łącznej powierzchni 0,6703 ha.
Łączny dochód Miasta z tegoż postępowania wyniósł 10 172,22 zł. Od 1 stycznia 2019 roku
proces przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nastąpi na dużą skalę, co
reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
12.3.
Dzierżawa gruntów
W trakcie kadencji 2014-2018 oddano w dzierżawę nieruchomości będące własnością Miasta
Maków Mazowiecki łącznie około 72 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 0,9 ha, z czego
0,6 ha stanowiły grunty zabudowane oraz 0,3 ha grunty niezabudowane. Łączny dochód z
ostatniej kadencji z tytułu dzierżawy wyniósł 530014,61 zł.

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2018

MAKÓW
MAZOWIECKI

12.4.
Trwały zarząd
W latach 2014-2015 oddawano w trwały zarząd 6 nieruchomości zabudowanych będących
własnością Miasta o łącznej powierzchni 3,3555 ha. W 2016 roku nastąpiło wygaszenie
trwałego zarządu 1 nieruchomości o powierzchni 0,0699 ha. Od 2016 roku do 2018 roku
oddawano w trwały zarząd 5 nieruchomości zabudowanych o łącznej powierzchni 3,2856 ha.
12.5.
Zakup nieruchomości do zasobu miejskiego
W 2015 roku dokonano powiększenia powierzchni gruntów, stanowiących własność Miasta
Maków Mazowiecki poprzez zakup 2 działek o powierzchni 980 m2. W 2016 roku zakupiło 1
nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 2660 m2 oraz 1 nieruchomość zabudowaną o
powierzchni 2,7430 ha, co powiększyło zasób nieruchomości miejskich o łączną powierzchnię
3,009 ha.

12.6.
Udziały w spółkach
Miasto posiada udziały w następujących spółkach:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z o.o. - 100% udziałów,
- „INWEST-BUD” Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - 100% udziałów,
- „JUMA” Sp. z o.o. - 51-99% udziałów.

13.

KULTURA

W ciągu ostatnich 4 lat Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim został gruntownie
wyremontowany i rozwinął ofertę kulturalną skierowaną do wszystkich mieszkańców Miasta,
począwszy od małych dzieci i skończywszy na osobach w podeszłym wieku. Dzięki dotacjom
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyremontowano salę kinową z wymianą
foteli, galerię, hol główny z łazienkami, pomieszczeniem do sprzedaży biletów, salę luster oraz
pomieszczenia pracowników, dzięki czemu budynek zyskał nowe funkcje i poprawił estetykę.

Miejski Dom Kultury to nie tylko budynek, ale przede wszystkim ludzie, którzy przyciągają
dzieci, młodzież i starszych swoją ofertą kulturalną. Najważniejszym wydarzeniem w Mieście
są Dni Makowa Mazowieckiego. Co roku na mieszkańców czeka spora dawka zabawy, wrażeń
i emocji. W piątek i sobotę na zalewie odbywają się Mistrzostwa Polski Modeli Pływających.
Natomiast w niedzielę Zalew staje się ponownie miejscem zawodów modeli pływających, tym
razem o Puchar Burmistrza. Jednocześnie na wyznaczonych stanowiskach w szranki stają
wędkarze w Spławikowych Zawodach Wędkarskich również walczących o Puchar Burmistrza
Miasta, przyciągając tym samym wielu amatorów wodnych atrakcji. Co roku na mieszkańców
czeka moc występów artystycznych i niespodzianek w Parku Sapera. Na scenie występują
"mali", czyli uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież, a także utalentowane muzycznie,
tanecznie i sportowo organizacje i grupy z Makowa Mazowieckiego.
Działalność MDK-u wychodzi na zewnątrz, gdzie organizowane są wyjazdy: do aquaparku w
Jachrance, na łyżwy na Zimowy Narodowy, do Stajni Karina, do Oceanarium, do Parku
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Linowego, Zamku i Parku Dinozaurów, do Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach i do
wielu innych miejsc.
Wiele akcji kulturalno-edukacyjnych organizowanych było w plenerze Makowa
Mazowieckiego, na rynku (Teatralny Rynek, Dzień Dziecka, Wigilia Miejska, Jarmark
Bożonarodzeniowy, Muzyczny Rynek,), nad Zalewem (Bezpieczne wakacje, Noc Spadających
Gwiazd, Obserwacje Zaćmienia Słońca, Balonowy Maków), w Parku Sapera (Maków Przed
Wiekami), w mieście (Kolorowe podwórko - akcja animacyjna, Dzień Czystego Powietrza).
Dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności dzięki warsztatom
organizowanym przez pracowników Domu Kultury: warsztaty plastyczne, ceramiczne,
rękodzieła, gitarowe, beatboxu, taneczne, kuchni żydowskiej, z robotyki, teatralne, ruchowe.
Młode pokolenie może się pochwalić swoją twórczością i talentem w organizowanych przez
MDK konkursach, m.in.: „Warszawska Syrenka” - konkurs recytatorski, eliminacje
powiatowe, „Odlotowy Maków”, Konkurs żaglówkowy, „Ślady historii w naszym mieście” konkurs fotograficzny, „Nasze miasto w oczach dzieci i młodzieży” - konkurs plastyczny,
Konkurs edukacyjny „Śladem ścieżki edukacyjnej”, „Ozdoba na choinkę” i inne.

Dzięki nowo wyremontowanej Galerii w Miejskim Domu Kultury organizowane są wystawy.
Do tej pory powstały m. in. Afryka moim okiem - Eliza Kilianek-Samsel, Rotmistrz Witold
Pilecki - polak, mąż, ojciec, bohater, Pastelove koguty, Maków wczoraj a dziś, Mała wielka
sztuka, Tatusiu, kiedy wrócisz?. Między wschodami a zachodami i wiele innych.
W Domu Kultury wystawiane są również spektakle. „Mały” i „duży” znajdzie tu coś dla siebie.
Przez ostatnie lata zrealizowano spektakle: „Kaczka Cudaczka”, „Skrzat Titelitury”, „Gość
oczekiwany”, Musical „Ramię w ramię ku Niepodległości”, „Małe zbrodnie małżeńskie”,
„Powrót posła” - Teatr Cioci Heni i wiele innych.
Przy Miejskim Domu Kultury działają organizacje i grupy artystyczne: Makowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Klub Seniora Makowianka, Zespół Szmaragdy oraz Aspectus.
Na mocy porozumienia z dnia 03.03.2016 roku nr 4/2016 Zarządu Powiatu w Makowie
Mazowieckim, biblioteka pełni zadania biblioteki powiatowej dla powiatu makowskiego.
Wszystkie swoje działania realizuje przez placówkę główną, usytuowaną przy ulicy Moniuszki
6 oraz Filię nr 1, której siedziba mieści się w Szkole Podstawowej przy ulicy Sportowej 9.
Głównymi kierunkami rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
w latach 2014-2016 były następujące cele strategiczne:
1. Dostosowanie oferty bibliotecznej do potrzeb użytkowników.
a) Prowadzenie działalności kulturalnej dla szerokiej grupy odbiorców
2. Modernizacja pomieszczeń i zakup sprzętu bibliotecznego.
a) Wyposażenie oddziału dla dzieci w jednolity sprzęt biblioteczny (zakup niskich
regałów, lady bibliotecznej),
b) Modernizacja wypożyczalni dla dorosłych (zakup nowych regałów, lady
bibliotecznej),
c) zmiana oświetlenia dostosowanego do potrzeb czytelników,
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3. Poprawa jakości zbiorów bibliotecznych w kierunku ich atrakcyjności i aktualności.
a) Dostosowanie struktury zakupu zbiorów do oczekiwań użytkowników,
b) Selekcja książek zniszczonych, zaczytanych i zdezaktualizowanych
4. Informatyzacja procesów bibliotecznych.
a) Wdrażanie zintegrowanego systemu bibliotecznego MAK.+,
b) Tworzenie na bieżąco katalogu komputerowego dla posiadanych zbiorów
bibliotecznych,
c) Stworzenie możliwości rezerwacji książek drogą online,
5. Działalność informacyjno-edukacyjna.
a) Zaspakajanie potrzeb informacyjnych i edukacyjnych społeczności lokalnej,
b) Zapewnienie bezpłatnego dostępu do sieci internetowej,
c) Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej zbiorów własnych
i innych,
d) Opracowywanie bibliografii regionalnej miasta Makowa Mazowieckiego
i
powiatu makowskiego
6. Działalność kulturalna.
a) Popularyzacja książki i czytelnictwa, organizacja: spotkań autorskich,
konkursów, lekcji bibliotecznych, wystaw, prelekcji, akcji czytelniczych.
W ciągu tych lat biblioteka pozyskała ponad 79.000 zł. na zakup nowości wydawniczych
dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a także 63.900 zł.
dotacji ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej.
Na bieżąco pracownicy prowadzą lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli
Makowa Mazowieckiego oraz całego powiatu makowskiego, a także cykliczne szkolenia dla
bibliotekarzy powiatu dotyczące pracy bibliotekarskiej. Przy MBP w Makowie Mazowieckim
działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Każdego roku organizowane są wycieczki
dla członków Stowarzyszenia. W murach biblioteki organizowane są tematyczne wystawy, jak
również eksponowane kolekcje naszych czytelników.
W latach 2014-2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Mazowieckim
organizowała corocznie Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej, Oprócz akcji
Narodowego Czytania w 2014 r. biblioteka zorganizowała dwa spotkania autorskie z
regionalistą, poetą i prozaikiem Stanisławem Kałuckim. Rok 2015 to spotkania autorskie: z
Jolantą Szwalbe, autorką interesujących antologii, cytatów i pierwszą edytorką, pt. „Nie
starzeje się ten kto nie ma na to czasu" oraz spotkanie autorskie z Martą Fox-poetką, autorką
książek dla młodzieży i dorosłych, 26 września 2015 r. biblioteka była współorganizatorem
wieczoru patriotycznego „Wrzesień 39” z okazji 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Rok 2016 był rokiem szczególnym dla biblioteki, gdyż obchodziła 70-lecie powstania
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W sali Konferencyjnej Urzędu Miasta 20 maja 2016 r. odbyły
się jubileuszowe obchody. W uroczystości uczestniczyli makowscy samorządowcy, dyrektorzy
gminnych bibliotek publicznych powiatu makowskiego, dyrektorzy placówek oświatowych
oraz emerytowani pracownicy MBP. Krótką historię placówki i bibliotekarstwa w powiecie
przedstawił dyrektor MBP Tadeusz Marciniak. Wyświetlono również prezentację
multimedialną ukazującą najważniejsze wydarzenia z dziejów MBP. Biblioteka jak i
pracownicy zostali odznaczeni medalem pamiątkowym „Pro Masovia” przyznawanym przez
Marszałka Województwa Mazowieckiego. W czerwcu 2016 jako jeden z partnerów
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przystąpiliśmy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, poświęconej
biciu rekordu czytania w jednym miejscu jak największej liczby osób. Wydarzenie to
przeprowadzane jest corocznie i cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Działalność Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka” rozpoczęła się w 2018 roku.
Mimo, że działalność „Domu Wesołka”jest krótka to przedstawia się imponująco:
Przez rok zorganizowano kilka:
wydarzeń kulturalno - edukacyjnych:
1. Wielka zbiórka książek - udział w ogólnopolskiej akcji zaczytani.org.pl
2. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 75. Rocznica wybuchu powstania w getcie
warszawskim
3. Marsz Pamięci i Nadziei - wizyta studentów z Kanady śladami przodków/historii
4. NAUKOBUS - stacje badawcze z Centrum Nauki Kopernik
5. Gra terenowa - 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości - SP nr 1
6. Polonia Restituta - Polskie drogi do Niepodległości - konferencja popularno naukowa
7. 76. Rocznica likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim , Film „Jedno Miasto - Dwie
Kultury”,
„Opowieści ze Szettla”
8. Co powinieneś wiedzieć o cukrzycy - otwarty wykład dla mieszkańców
9. Chemia na Wesoło - Makowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykład
10. Stop Manipulacji - nie kupuj na prezentacji - otwarty wykład w ramach
ogólnopolskiej kampanii
warsztatów:
1. Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 75. Rocznica wybuchu powstania w getcie
warszawskim - warsztaty dla Makowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- warsztaty dla wolontariuszy
2. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży „Skrzydła”
3. Warsztaty ceramiczne
4. Archi - przygody - warsztaty architektoniczne dla dzieci i młodzieży
5. Warsztaty plastyczne Cała Ta Sztuka dla młodzieży
6. Przez Dziurkę od klucza - warsztaty edukacyjne dla młodzieży
7. Rękodzieło w drewnie - warsztaty dla dzieci
oraz koncertów:
1. Muzyczna podróż przez Afrykę - koncert duetu KERCHANGA
2. Koncert duetu Simon &Simon
3. Koncert zespołu NeoKlez
4. Koncert umuzykalniający dla niemowląt i małych dzieci - Antoviolinki
5. Koncert duetu RU ACH
6. Koncert Pod Fryzjerką
W „Domu Wesołka” przygotowano także wystawy:
1. Polonia Restituta - Polskie drogi do Niepodległości
2. „Ojczyzna w sercu dziecka” - wystawa prac konkursowych/rozstrzygnięcie konkursu
Centrum Dialogu Kulturowego współpracował przy projektach:

RAPORT O STANIE MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 2018

MAKÓW
MAZOWIECKI

1. Bajki Świata - Opowieści z walizki - rodzinne opowieści wraz z warsztatami i
animacjami - Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie: „O chłopcu, który chciał
wiedzieć wszystko”, „Opowieści niesamowite o zwierzętach”, „O hienie Loli”, „O
człowieku, który kupił słowa”
2. Niepodległa na 100 - wykłady i spotkania dla dzieci i młodzieży - Fundacja Kocham
Maków
3. Młodzi makowscy lingwiści - spotkanie naukowe - inauguracja projektu - Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim
4. Realizacja projektu „Warto grać międzysektorowo” Maj 2018 - grudzień 2018 —
Federacja ROSA

14.

SPORT

14.1.
Infrastruktura sportowa
W skład infrastruktury sportowej miasta, służącej zaspokajaniu potrzeb z zakresu kultury
fizycznej mieszkańców Makowa Mazowieckiego wchodzą:
Stadion miejski - kompleks sportowy
obejmujący boisko główne, (które zostało
zmodernizowane w 2015 roku) z przylegającą
bieżnią i zapleczem sportowym (trybuny oraz
strefa dla zawodników zostały odnowione w 2017
roku), ORLIK, boisko do gry w piłkę koszykową
oraz budynek zaplecza szatniowo - sanitarnego.
W roku 2019 na terenie kompleksu sportowego
planuje się utworzyć sprawnościowy plac zabaw i
siłownię plenerową, a także uzupełnić trybuny w
100 siedzisk.
Stadion przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej
Hale sportowe znajdują się przy Szkole Podstawowej nr 2, przy Liceum Ogólnokształcącym
im. Marii Curie-Skłodowskiej oraz przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej.
Siłownia miejska przy ul. Rickovera została odnowiona w 2014 roku. Remont objął wymianę
pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, remont pomieszczeń, utworzenie szatni dla
dziewcząt i chłopców, sześć nowoczesnych stanowisk do treningu, dwie sale
ogólnorozwojowe, sauna i sala konferencyjna.
Boisko ORLIK przy ulicy Ciechanowskiej - ogrodzone, z nawierzchnią syntetyczną,
przeznaczone do gry w piłkę nożną i koszykową.
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Skatepark nad Zalewem powstał w 2018 roku.
Teren wokół został oświetlony i zagospodarowany
w ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Płyta
główna o powierzchni 191 m2 została wykonana z
nawierzchni betonowej, na której znajdują się
przeszkody. Wartość całkowita inwestycji: 397
290,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu
Województwa Mazowieckiego: 149 930,00 zł.

Dwa boiska do gry w piłkę plażową nad
Zalewem.

Siłownia plenerowa nad Zalewem powstała w
2015 roku, w jej skład wchodzi: orbitrek, wioślarz,
biegacz i prasa nożna, drabinka i podciąg nóg,
wyciąg i krzesło oraz surfer i twister fit.

14.2.
Dofinansowania dla organizacji sportowych
Dzięki systematycznie przekazywanym przez Miasto środkom finansowym dla organizacji
pozarządowych możliwa jest realizacja zadań publicznych w zakresie sportu. W ramach
otwartych konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Miasta wspierania i realizacji zadań w
zakresie sportu Urząd Miejski w latach 2015-2018 przeznaczył 495500 zł. Ze środków
finansowych skorzystały:
- Miejski Klub Sportowy MAKOWIANKA,
- LSSS START,
- Fundacja Kocham Maków,
- Maków Biega,
- Macovia,
- G - Team,
- Międzyszkolny Klub Karate Kyokushin Shinkyokushin.
MKS „MAKOWIANKA” na finansowanie zadań w zakresie sportu otrzymał dotację w
wysokości 354 000 zł. Swoim zakresem działania Klub obejmuje pięć grup wiekowe (seniorów,
juniorów, młodzików, orlików i żaków), czyli około 130 podopiecznych. Celem działalności
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jest systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej. Osobami
odpowiedzialnymi za realizację zadań są trenerzy, mający uprawnienia do pracy z dziećmi i
przygotowanie do prowadzenia zajęć. Zadanie ma również charakter imprez sportowych, które
trwa na przestrzeni roku kalendarzowego. Rozgrywki meczy w piłkę nożną odbywają się w
systemie wiosna - jesień, na Stadionie Miejskim w Makowie Mazowieckim oraz na terenie
województwa mazowieckiego. Mecze rozgrywane są wg kalendarza rozgrywek Ciechanowsko
- Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Ciechanowie oraz Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej w Warszawie.
Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych „START” na realizację swoich zadań
statutowych przez ostatnie cztery lata otrzymało dotację 87000 zł. Celem Klubu jest szkolenie
młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów. Zadaniem trenerów jest
przygotowanie sportowców od strony techniczno-sportowej. Młodzież od 10 do 17 roku życia
uczestniczy w zawodach, turniejach, mistrzostwach wojewódzkich i polskich.
Klub Sportowy „Maków biega” ma na celu integrację osób biegających w Makowie
Mazowieckim - wspólne treningi, wyjazdy na zawody oraz wymiana doświadczeń. Klub
organizuje cykliczne imprezy sportowe związane z lekkoatletyką. Od kilku lat klub organizuje
m.in.: „Duathlon Makowski”, „Sport to zdrowie” oraz „Makowska piętnastka”.
W 2018 roku po raz pierwszy dotację Burmistrza Miasta otrzymał Międzyszkolny Klub
Karate Kyokushin Shinkyokushin. Klub zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych w wieku od 4
do 60 lat. MKKK posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorską, a uczestnicy biorą udział w
zawodach rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, europejskiej oraz światowej.

MAKÓW
MAZOWIECKI
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Zaspokajanie

PODSUMOWANIE

zbiorowych

potrzeb

wspólnoty,

które

są

potężnym

wachlarzem

wielodziedzinowych zadań nie jest proste w realizacji i wymaga przede wszystkim dobrego
planu i czasu.

Minione cztery lata to niewątpliwie okres ciężkiej pracy, bardzo dużych zmian, a przede

wszystkim poczucie dobrze wypełnionego obowiązku. Warto spojrzeć na Nasze Miasto

w wielu płaszczyznach. Pierwsza to, to na co patrzymy własnymi oczami. Nastąpił postęp we
wszystkich dziedzinach życia. Przeprowadzone inwestycje od ciepłowni miejskiej po rynek od
kilkudziesięciu ulic i parkingów po budynek Bet-Hamidrasz, od płyty stadionu po Orkiestrę

Miejską.
Druga to rankingi i statystyki. Maków pod względem zdolności kredytowej samorządów

awansował ze 142 miejsca (w latach 2006-2008) na 36 (w latach 2014-2016), pod względem

wydatków inwestycyjnych znaleźliśmy się na 96 miejscu ( w latach 2015-2017) na 267
*
samorządów.

Mamy także świadomość wielu niezaspokojonych potrzeb i czyhających zagrożeń

finansowych. Stoją przed nami problemy do rozwiązania takie jak połączenia lokalne PKS
i dworca, rozbudowa sieci ciepłowniczej, pobudzenie wzrostu gospodarczego, który ma wpływ
na poziom bezrobocia i wiele innych.

Udowodniliśmy jednak, że umiejętne gromadzenie środków, rozsądne zaciąganie zobowiązań

i racjonalne ich wydatkowanie dla realizacji celów społeczno-gospodarczych Naszego Miasta
i jego mieszkańców przynosi oczekiwane efekty.

Tadeusz Ciak
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki

* Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny. Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza
z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS
pod kątek kilku aspektów.
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UCHWAŁA NR X/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a, art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), po rozpatrzeniu Raportu ostanie Miasta Maków Mazowiecki, Rada Miejska
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się wotum zaufania Burmistrzowi Miasta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ddriusz
Artur Miecznikowski

ki: 530E29F3-C759-42E3-ACD1-F94F4AC8D736. Podpisany

Strona 1

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki

Zgodnie z art. art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania Rada
Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Niepodjęcie uchwały
o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu
Burmistrzowi wotum zaufania.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Aneta Womda Dc^broujska
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OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 9 MAJA 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Maków Mazowiecki wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym
sprawozdaniu, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok
Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Boguszewski Grzegorz

- Przewodniczący Komisji

2. Paczkowski Marian

■ Wiceprzewodniczący Komisji

3. Bielacki Grzegorz

- Członek Komisji

4. Ogar Krzysztof Adam

■ Członek Komisji

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) po przeanalizowaniu,
przedłożonego przez Burmistrza Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Miasta za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego postanowiła
wydać pozytywną opinię odnośnie realizacji budżetu Miasta za 2018 rok.
W głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni członkowie Komisji, głosowanie przebiegło

w następujący sposób:
- 4 osoby głosowało za,
- wstrzymało się od głosu - 0,
- przeciw - 0.

UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na posiedzeniu

w dniu 9 maja 2019 r. rozpatrzyła sprawozdanie roczne Burmistrza Miasta Maków
Mazowiecki z wykonania budżetu za 2018 r., które zawiera część opisową i tabelaryczną

z realizacji dochodów i wydatków budżetowych wraz z odrębnym sprawozdaniem

z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconej
miastu. Sprawozdanie zawiera również informację z wykonania planów finansowych
instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego. Komisja przed
rozpatrzeniem ww. sprawozdania zapoznała się z Uchwałą Nr Os. 157.2019 Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy

w Ostrołęce z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym
1

przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu
Miasta za 2018 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wydał
pozytywną opinię.

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu składa się z danych ogólnych
oraz przedstawia wykonanie budżetu wg klasyfikacji budżetowej z omówieniem realizacji

poszczególnych dochodów i wydatków.
Komisja uważa, że w ciągu roku budżetowego została zachowana płynność

finansowa i w żadnym momencie nie nastąpiło zachwianie równowagi budżetowej.
Wydatki budżetowe realizowane były wg planowanego limitu nakładów na poszczególne

zadania. Zobowiązania wynikające z zawartych umów i przepisów prawa regulowane

były z zachowaniem terminów i wysokości, co nie skutkowało zapłatą odsetek karnych
za opóźnienia w zapłacie. Wydatki bieżące jak i na realizację zadań inwestycyjnych

ponoszone były w sposób celowy, oszczędny i gospodarny.

Uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2017 roku, oraz po zmianach dokonanych w 2018 r.

Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta Maków
Mazowiecki zrealizowano po stronie:

- dochodów na kwotę 48 244 379,22 zł co stanowi 100,21 % planu, z tego:

a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

■ 40 643
- 7 601

183,49zł,
195,73zł;

- wydatków na kwotę 56 822 492,06 zł co stanowi 96,71 % planu, z tego,’

a) bieżące w kwocie
b) majątkowe w kwocie

- 35 337
- 21 484

965,65zł
526,41zł.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2018 r. zamknął się deficytem budżetu w kwocie
8 578 112,84 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 21 833 404,00 zł,
co stanowiło 37,16 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 21 484 526,41 zł,
co stanowi 98,40 % planowanych wydatków na inwestycje.

Dotacje celowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
W roku 2018 r. ze środków budżetu Miasta spłacono raty zaciągniętych kredytów
i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 1 238 013,00 zł oraz udzielono pożyczki spółce
JUMA Sp. z o.o. w kwocie 300 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w wysokości 9 000 000,00 zł oraz

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w łącznej wysokości 1 040 000,00 zł.
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Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r.

stanowiło kwotę 12 247 500,00 zł z terminem spłaty w 2019 roku i latach następnych.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji Miasta na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4 180 280,00 zł.
Dnia 6 maja 2019 r. Burmistrz Miasta przekazał Radzie Miejskiej w Makowie
Mazowieckim sprawozdanie finansowe za 2018 rok, obejmujące^

1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych,
3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków
i strat samorządowych jednostek budżetowych,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawienia
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
5) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok budżetowy 2018.
Sprawozdania finansowe za 2018 rok zostały sporządzone według zasad,

terminów i wzorów określonych w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu

państwa,

budżetów

jednostek

samorządu

terytorialnego,

jednostek

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz

państwowych

jednostek

budżetowych

mających

siedzibę

poza

granicami

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zm.), oraz zostało przekazane
Radzie Miejskiej w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej opinii, powyższe daje
podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Miasta za 2018 rok
i wystąpienia do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z wnioskiem o udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok.

Mając na uwadze powyższe, Komisja postanowiła jak na wstępie.

1. Boguszewski Grzegorz

- Przewodniczący Komisji

2. Paczkowski Marian

- Wiceprzewodniczący Komisji

3. Bielacki Grzegorz

• Członek Komisji

4. Ogar Krzysztof Adam

- Członek Komisji
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Załącznik Nr..... Zc.^2........

do Protokołu Nr..... ............

Uchwała Nr Os.157.2019
z dnia
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)

Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Maciej Maurycy Dąbrowski
Członkowie
- Elżbieta Dorota Głażewska
-Jolanta Białobrzewska
przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób następujący:

§1-

Wydaje pozytywną opinię.
§2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 29 marca 2019 roku wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018
rok.
Sprawozdanie sporządzono w formie załączników do zarządzenia Nr 46/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków
Mazowiecki za 2018 rok. Sprawozdanie zawiera zestawienie dochodów i wydatków
budżetu Miasta sporządzone w szczegółowości jak w uchwale budżetowej, co jest
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zgodne z art. 267 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U z 2017r. poz.2077 ze zm.).
Ponadto sprawozdanie zawiera dane wynikające z art. 269 pkt 2 i 3 cyt. wyżej ustawy
tj. zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków unijnych dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich.
Budżet Miasta za 2018 rok zamknął się deficytem w kwocie 8.578.112,84 zł, przy
planowanym w wysokości 10.612.470,00 zł. Przychody budżetu wyniosły
12.133.597,00 zł, a rozchody 1.538.013,00 zł.

Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 48.244.379,22 zł, co stanowi 100,22 % planu
ustalonego przez Radę, w tym dochody majątkowe w wysokości 7.601.195,73 zł, co
stanowi 98,47 % planu. W stosunku do roku 2017 dochody ogółem były wyższe o
18,21%, a majątkowe wyższe o 272,44 %
Dochody podatkowe (wykazywane w sprawozdaniu Rb-PDP) wykonano w kwocie
14.012.977,61 zł. W stosunku do roku ubiegłego dochody podatkowe wzrosły o 8,80%.
Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące, co oznacza, że zachowana
została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków wyniosły
1.013.761,OOzł, co stanowi 7,24 % wykonanych dochodów podatkowych.
Zaległości w podatkach wyniosły 2.525.707,98 zł. Zaległości te w stosunku do roku 2017
zwiększyły się o 7,81 %.
Należności wymagalne (bez zaległości podatkowych) wynosiły 2.791.522,14 zł.
Wydatki ogółem wykonano w kwocie 56.822.492,06 zł (tj. 96,72 % planu), w tym
majątkowe w kwocie 21.484.526,41 zł (tj. 98,41 % planu). W stosunku do roku 2017
wydatki ogółem były wyższe o 32,45 %, a majątkowe o 130,18 %.
Wydatki majątkowe stanowiły 37,81 % ogólnych wydatków budżetowych.
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w
wysokości otrzymanych dotacji na ten cel z budżetu państwa.
Wydatki z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Miasta dla miejskich instytucji kultury
zrealizowano jak niżej:
- r. 92116 § 2480 - 590.000,00 zł (100 % planu),
- r. 92109 § 2480 - 385.000,00 zł (100 % planu).

Dług Miasta na koniec 2018 roku wyniósł 12.247.500,00 zł i stanowił 25,39 %
wykonanych dochodów.
Relacja łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do
planowanych dochodów ogółem, wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych
została zachowana.
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Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Miasto uzyskało
dochody w kwocie 262.704,22 zł, a na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dokonało wydatków w kwocie 199.977,87 zł, które stanowiły 76,13 %
dochodów uzyskanych na ten cel.
Skład Orzekający wskazuje, że dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystano na realizację ww. miejskich programów
na niskim poziomie.
Z tytułu pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto uzyskało
dochody w wysokości 1.179.249,37 zł, a na koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczyło kwotę 1.601.569,19 zł.
Plan i wykonanie dochodów i wydatków zamieszczonych w sprawozdaniu są zgodne z
wykazanymi w rocznych sprawozdaniach Rb-27S o dochodach i Rb-28S o wydatkach
budżetowych, a ponadto sprawozdanie zawiera dane zgodne z zamieszczonymi w
sprawozdaniu budżetowym Rb-50.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.
Przewodniczący Składu Orzekającego
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Załącznik Nr

/(...Ą...........

do Protokołu Nr.... .'2...........
z dnia

UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z2019r.
poz. 869), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków
Mazowiecki za 2018 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Dayiiysz
Artur Miecznikowski

Id: 7D028875-564A-475F-A2F9-91305939F8B8. Podpisany
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/66/201
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.

mgr AnetaAmanda Dąbrowska

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

Uchwała numer X/66/2019 "Uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok." 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: 20.05.2019 14:48:44

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

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

WNIOSEK

do Protokołu Nr.... A...........
z dnia'

KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 9 MAJA 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki
w związku z jego działalnością finansową w 2018 roku

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

w Makowie Mazowieckim obradująca w dniu 9 maja 2019 r. wnioskuje o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki w związku z jego działalnością
finansową w 2018 roku.

Decyzję Komisja podjęła (jednogłośnie) przy obecności wszystkich członków Komisji.

Głosowanie przebiegało w następujący sposób:
- za wnioskiem o udzielenie absolutorium

-4 osoby,

■ przeciw udzieleniu absolutorium

- 0,

- wstrzymało się od głosu

- 0.
UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Maków Mazowiecki i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok,

oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Burmistrza Miasta Komisja Rewizyjna pozytywnie
oceniła wykonanie budżetu. Uzasadnieniem tego wniosku jest opinia wydana przez
Komisję Rewizyjną w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki wraz z opinią Regionalnej Izby

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za
2017 rok. Komisja Rewizyjna oprócz dochodów i wydatków w ujęciu zbiorczym została

zapoznana z realizacją budżetów na poziomie poszczególnych jednostek budżetowych,
oraz przyjęła informację z działalności instytucji kultury oraz mienia komunalnego.

Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej anahzy wykonania budżetu i stwierdziła, że:
budżet Miasta w ciągu całego roku realizowany był na podstawie planu

finansowego,
otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierowano się zasadą
celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami

publicznymi,
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w trakcie realizacji budżetu stosowano przepisy ustawy o finansach publicznych

i ustawy Prawo zamówień publicznych.
Mając powyższe na uwadze Komisja wnioskuje jak na wstępie.

1. Boguszewski Grzegorz

■ Przewodniczący Komisji

2. Paczkowski Marian

- Wiceprzewodniczący Komisji

3. Bielacki Grzegorz

■ Członek Komisji

4. Ogar Krzysztof Adam

■Członek Komisji
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Załącznik Nr...... .................

do Protokołu Nr..... X........

Uchwała Nr Os.193.2019

z dnia

r.

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 9 maja 2019 roku
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w

Makowie Mazowieckim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Maków Mazowiecki.
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący :

Członkowie :

- Maciej Maurycy Dąbrowski,
- Wojciech Tarnowski,
- Jolanta Białohrzewska,

na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r., poz. 561 ze zm.) przedłożony wniosek

opiniuje w sposób następujący:
§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§2.
Od

niniejszej

uchwały

służy

odwołanie

do

Kolegium

Regionalnej

Izby

Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie
W

dniu 9 maja 2019 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w

Warszawie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia

9 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków'
Mazowiecki w związku z jego działalnością finansową w 2018 r.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z

wykonania budżetu Miasta Maków Maz. za 2018 r. wraz z opinią RIO o tym
sprawozdaniu oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie mienia komunalnego
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta za rok 2018 oraz wystąpiła

do Rady Miejskiej w Makowie Maz. z wnioskiem o udzielenie absolutorium

Burmistrzowi Miasta Maków Maz. za 2018 rok.

Skład

Orzekający

po

zapoznaniu

się z ww. wnioskiem Komisji

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, a także opinią Nr

Os. 157.2019
Warszawie

Składu

z

dnia

Orzekającego

18

Regionalnej

kwietnia 2019 roku

w

Izby

sprawie

Obrachunkowej
wydania opinii

w
o

przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta za 2018 rok. uchwalił jak wyżej.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

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

\

UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;

2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;

4) informacją o stanie mienia komunalnego Miasta;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodn czący Rady
Miejskiej

Artur

Id: 7F593607-8A0B-45AD-81B5-B74A38504DEF. Podpisany

Inusz
iecznikowski
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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...... ........

do Protokołu Nr ....,2C........
z dnia

Uchwała
numer X/67/2019 "Uchwała w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
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Załącznik Nr..... Z/..Z2.........

do Protokołu Nr.... X..... .

z dnia
UCHWAŁA NR X/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki
dla wybranych terenów, obszary F, G

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2018r. poz. 1945, ze zmianami), w związku zUchwałą Nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów oraz Uchwałą
Nr XLVIII/353/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków
Mazowiecki dla wybranych terenów, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki, przyjętego Uchwałą
Nr XXVI/204/2001 r. Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 lutego 2001 r., ze zmianami,
uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki
dla wybranych terenów, obszary F, G, zwany dalej „planem”.

§ 2. Załącznikami do uchwały są:
1) załączniki nr 1 i nr 2 - rysunek planu wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000;
2) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu planu;

3) załącznik nr 4- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 3. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym
uchwałą.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice planu;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole cyfrowe i literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi;

5) obszary wymagające szczególnych warunków zagospodarowania terenów: granice stref technologicznych
od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV.
3. Wskazuje się, że cały obszar planu znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP Nr 215 "Subniecka Warszawska".

4. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występuje potrzeba ich ustalenia, w szczególności dotyczy
to:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych i krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
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krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ze względu na brak
występowania ich w granicach planu,
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury
współczesnej i kształtowania krajobrazu, ze względu na brak w granicach planu obiektów podlegających
ochronie w tym zakresie;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak w granicach
planu obszarów przestrzeni publicznych określonych w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki.

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim;

2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne będące przedmiotem uchwały;
3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
4) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
oznaczony symbolem cyfrowym i literowym określającym przeznaczenie podstawowe terenu;

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające granice
terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
6) dojazdach niewyznaczonych - należy przez to rozumieć istniejący lub dopuszczony planem, nieokreślony
liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, fragment terenu, niezbędny dla zapewnienia obsługi
komunikacyjnej działek i obiektów;
7) usługach - należy przez to rozumieć działalność, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie
produkcja przemysłowa dóbr materialnych;
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu,
określające dopuszczalne zbliżenie budynków oraz innych obiektów budowlanych do linii rozgraniczającej
teren, z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię elementów architektonicznego ukształtowania
budynków: okapów, gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków,
przedsionków, architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy: schodów, daszków,
balkonów, wykuszy, tarasów, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej
niż 2,0 metry;

9) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym
niż 12°;
10) nowo wydzielanej działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną wydzieloną
geodezyjnie po wejściu w życie niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
Przeznaczenia terenów w planie
§ 5. Użyte w uchwale i na rysunku planu symbole podstawowego przeznaczenia terenu oznaczają:
1) PU - tereny obiektów produkcyjnych i zabudowy usługowej;

2) KDG - teren drogi publicznej klasy głównej;
3) K.DL - teren drogi publicznej klasy lokalnej;

4) KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej.
Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 6. 1. Ustala się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków oraz
innych obiektów budowlanych realizowanych zgodnie z przeznaczeniem terenów.
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2. Ustala się, że linie, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą sieci infrastruktury technicznej i urządzeń
z nimi związanych, parkingów i miejsc do parkowania, dojazdów niewyznaczonych i dojazdów do obiektów
budowlanych.
§ 7. Na całym obszarze planu ustala się:
1) zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian oraz detalu architektonicznego w kolorach intensywnie
jaskrawych;
2) dopuszczenie realizacji miejsc do parkowania, dojść pieszych i niezbędnych dojazdów do obiektów
budowlanych, dróg rowerowych oraz zieleni urządzonej, pod warunkiem zachowania zgodności z innymi
ustaleniami planu i obowiązującymi przepisami odrębnymi;

3) zachowanie istniejącej zabudowy w poszczególnych terenach, z prawem do przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy, rozbiórki i odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania, pod warunkiem zachowania
wskaźników i parametrów urbanistycznych określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;
4) dopuszczenie sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m
od niej.
Rozdział 4.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
a) nakaz ogrzewania budynków ze źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone
do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych,

b) nakaz stosowania, w ogrzewaniu budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej, urządzeń,
rozwiązań technicznych i technologii zapewniających zachowanie dopuszczalnych przepisami
odrębnymi poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

2) obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach nie może
powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami terenu realizacji
inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny;

3) zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, o których
mowa w przepisach odrębnych;
4) kwalifikacja terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu -zgodnie z przepisami
odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Rozdział 5.
Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie przepisów odrębnych.
§ 9. 1 . Wskazuje się, że cały obszar planu znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
Nr 215 „Subniecka Warszawska”.

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 obowiązują przepisy odrębne dotyczące jego czynnej ochrony oraz
zakazy właściwe dla tego obszaru, w tym:
a) zakaz gromadzenia i składowania wszelkich odpadów nie związanych ze zwykłym użytkowaniem
nieruchomości oraz magazynowania substancji mogących zanieczyścić wody podziemne bez zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń;

b) w odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenów, określonych w pkt. 1 i przekraczających
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, określone w przepisach odrębnych, należy stosować
technologie umożliwiające podczyszczenie tych wód do odpowiednich norm określonych w przepisach
odrębnych, przed odprowadzeniem ich do odbiorników;
c) nakaz utwardzenia i uszczelnienia terenów związanych zmagazynowaniem substancji ropopochodnych
i innych szkodliwych dla środowiska wodnego.
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Rozdział 6.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 10. 1. Ustala się minimalną powierzchnia działki na terenach oznaczonych symbolami PU: 2000 m2.
2. Ustala się minimalny front działki na terenach oznaczonych symbolami PU: 25 m.

3. Ustala się, że kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się
w przedziale od 70° do 110°.
Rozdział 7.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 11. 1. Wskazuje się, oznaczone na rysunku planu, granice stref technologicznych od napowietrznych linii
elektroenergetycznych 15 kV, wynoszące 7,5 m licząc w obie strony od osi skrajnego przewodu.

2. W granicach stref, o których mowa w ust. 1 obowiązują odległości obiektów budowlanych zgodnie
z przepisami odrębnymi, w tym w zakresie zakazu realizacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi.
Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i systemu parkowania

§ 12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) Obsługa komunikacyjna terenów z dróg publicznych wyznaczonych w obszarze planu oraz dróg
publicznych położonych poza jego granicami, z uwzględnieniem wskazanych planie rezerw terenowych
przewidzianych na poszerzenie dróg przylegających do granic planu;

2) drogi oznaczone symbolami KDG, K.DL i KDD stanowią publiczny układ komunikacyjny;

3) brak dopuszczenia bezpośredniej obsługi komunikacyjnej działek budowlanych na terenie oznaczonym
symbolem 1PU z drogi krajowej przylegającej do granic planu, z uwzględnieniem jej poszerzenia
obejmującego teren oznaczony symbolem 1KDG;
4) dopuszczenie realizacji dojazdów niewyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem spełnienia
następujących wymagań:
a) szerokość dojazdów winna być nie mniejsza niż 5 m,

b) dla dojazdów bez obustronnego przejazdu (zakończonych „ślepo”) obowiązuje nakaz realizacji placów
manewrowych umożliwiających dostęp pojazdom ratownictwa do wszystkich obsługiwanych przez
nie działek budowlanych, przy czym minimalne parametry placu manewrowego nie mogą być mniejsze
niż 12,5x12,5m;
5) zasady obsługi parkingowej:
a) obowiązuje zapewnienie wszystkich potrzeb parkingowych związanych z projektowaną zabudową
w granicach działki budowlanej lub działek budowlanych, na których jest ona realizowana,

b) minimalne wskaźniki parkingowe, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową w ilości i miejscach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach
odrębnych, z dopuszczeniem zabezpieczenia miejsc do parkowania w garażu:

- dla usług 30 miejsc do parkowania na 1000 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 2 miejsca na
jeden lokal usługowy,
-dla usług obsługi komunikacji, w tym stacji paliw, handlu hurtowego, obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów - 15 miejsca do parkowania na 1000 m2 powierzchni użytkowej i 3 miejsca do
parkowania na 10 zatrudnionych.
Rozdział 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
i gospodarowania odpadami

§ 13. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
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1) utrzymanie istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej z możliwością ich rozbudowy
i przebudowy w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi;
2) pod budowę nowych i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przeznacza się
tereny dróg oznaczone symbolami KDL i KDD;

3) dopuszczenie budowy nowych urządzeń infrastruktury technicznej poza wymienionymi w pkt. 2 terenami,
pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi ustaleniami planu i przepisami odrębnymi obowiązującymi
w tym zakresie;

4) realizacja infrastruktury technicznej w drodze oznaczonej symbolem 1KDG, stanowiącej poszerzenie drogi
krajowej przylegającej do granic planu, jest możliwa wyłącznie po uwzględnieniu obowiązujących w tym
zakresie przepisów odrębnych;

5) minimalna średnica przewodów sieci infrastruktury technicznej:
a) dn. 80 dla wodociągów,

b) dn. 90 dla kolektorów kanalizacji sanitarnej,
c) dn. 150 dla kolektorów kanalizacji deszczowej,

d) dn. 32 dla gazociągów i przewodów ciepłowniczych;
6) dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie obszaru planu w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej,
zasilanej z ujęcia wody, położonego poza granicami planu,

b) nakaz zapewnienia zaopatrzenia terenów w wodę do celów przeciwpożarowych,
c) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów stref technicznych dla urządzeń wodociągowych
określonych w przepisach odrębnych;

7) dla systemu kanalizacji i odprowadzania wód:
a) odprowadzenie ścieków do systemu zbiorczego kanalizacji miejskiej
do miejskiej oczyszczalni ścieków położonej poza granicami planu,

odprowadzającej

ścieki

b) do czasu wykonania zbiorczej sieci kanalizacyjnej dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych, pod warunkiem uwzględnienia obowiązujących w tym zakresie przepisów
odrębnych,

c) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg publicznych i wewnętrznych, utwardzonych
dojazdów niewyznaczonych, terenów utwardzonych na terenach usługowych, produkcyjnych
i magazynowo - składowych oraz parkingów gruntowych o powierzchni powyżej 0,1 ha do rowów
odprowadzających, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych lub kanalizacji deszczowej po jej
realizacji, przy czym zrzuty wód deszczowych winny posiadać urządzenia podczyszczające na wylotach,
o ile stanowią o tym obowiązujące w tym zakresie przepisy odrębne,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów nie wymienionych w lit. c powierzchniowo
do gruntu na teren własnej działki;
8) dla systemu elektroenergetycznego:
a) zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną
elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,

poprzez

rozbudowę

istniejącej

sieci

b) zachowanie istniejących stacji transformatorowych SN/nN,

c) utrzymanie istniejącego przebiegu linii SN i nN napięcia (w tym linii napowietrznych) z dopuszczeniem
ich przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem, że nie koliduje to z innymi ustaleniami planu i przepisami
odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie,
d) dopuszczenie realizacji nowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu
kablowym lub napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym lub wnętrzowym,

e) dopuszczenie indywidualnych urządzeń wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii (OZE)
takich jak mikroinstalacje oraz małe instalacje o mocy nie przekraczającej 40 kW;
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9) dla systemu gazowego:
a) zaopatrzenie obszaru planu w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych w oparciu o istniejącą
sieć gazową, poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

b) przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg nakaz zachowania odległości podstawowych dla istniejących
gazociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
c) dla projektowanych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia nakaz ustalenia stref kontrolowanych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

d) przy realizacji nowych sieci gazowych nakaz zachowania obowiązujących warunków technicznych
określonych w przepisach odrębnych;

10) dla systemu ciepłowniczego zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub miejskiej
sieci ciepłowniczej po jej rozbudowie;
11) dla systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów nakaz uwzględnienia obowiązujących zasad
określonych w przepisach odrębnych.
Rozdział 10.
Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 14. W zakresie ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i użytkowania terenów, ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nie związanych z realizacją
inwestycji docelowych.
Rozdział 11.
Ustalenia szczegółowe. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów

§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 2 PU, ustala się:
1) przeznaczenie: obiekty produkcyjne i zabudowa usługowa;
2) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) dopuszczenie realizacji budynków gospodarczych i garaży,

b) dopuszczenie realizacji składów i magazynów;

3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
a) maksymalna wysokość zabudowy - 15 m, z wyjątkiem budynków gospodarczych i garaży, dla których
obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy - 5 m,

b) forma dachów: spadziste o nachyleniu głównych połaci dachu do 45° lub dachy płaskie,
c) maksymalna intensywność zabudowy - 2,5,

d) minimalna intensywność zabudowy - 0,01,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 70% powierzchni działki budowlanej,

f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej - 10% powierzchni działki budowlanej,
g) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku usługowego, obiektu produkcyjnego i magazynu 250 m,

h) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2.
§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG, ustala się:

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy głównej;

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: nieregularna od 1 m do 1,5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
przy czym planem wskazano jedynie część pasa drogowego, niezbędnego do poszerzenia istniejącej drogi
przylegającej do granic planu.
§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL, ustala się:
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1) przeznaczenie - droga publiczna klasy lokalnej;

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: planem objęto jedynie część pasa drogowego niezbędnego
do poszerzenia istniejącej drogi przylegającej do granic planu w rejonie jej skrzyżowania z inną drogą
publiczną, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDD, ustala się:

1) przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających: nieregularna od 10 m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 12.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala sie opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 19. Stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku
z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości:
6) 30% dla terenów oznaczonych symbolami PU;

7) 1% dla terenów oznaczonych symbolami KDG, KDL, KDD.
Rozdział 13.
Ustałenia końcowe

§ 20. W granicach planu tracą moc:

1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki sektor D,
zatwierdzony Uchwałą Nr XLV1/305/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2014 r.
poz 7942);
2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki sektor B,
zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/304/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2014 r.
poz 7941).

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§22. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

fW

Diriusz
Artur Miecznikowski
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z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków
Mazowiecki dla wybranych terenów, obszary F, G

I.

Informacja o obszarze planu
1. Podstawa prawna
Plan sporządza się na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.),
w związku z Uchwałą Nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów oraz
Uchwałą Nr XLVIII/353/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów.

2. Położenie obszaru objętego granicami planu
Granicami opracowania objęto 2 obszary położone w Mieście Maków Mazowiecki. Pierwszy
zlokalizowany jest w rejonie ulicy Moniuszki, a drugi w rejonie byłego wysypiska odpadów (rejon
ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża). Ogólna powierzchnia obszarów objętych opracowaniem
wynosi ok. 5,87 ha. Obszary objęte planem stanowią uzupełnienie planu miejscowego przyjętego
w 2018 r., z którego wyodrębniono tereny wymagające dodatkowej analizy przyjętych rozwiązań
planistycznych.
3. Cel sporządzenie planu
Wszystkie obszaiy objęte opracowywanym planem są objęte granicami obowiązujących planów
miejscowych. Prowadzona procedura jest tym samym zmianą planów obowiązujących. Podstawową
przesłanką do wykonania planu jest uwzględnienie istniejącego zagospodarowania terenów dla obszaru
położonego przy ul. Moniuszki. W chwili obecnej na terenie tym prowadzona jest działalność
produkcyjna związana ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów. W planie obowiązującym
natomiast obszar ten przeznaczony jest na cele mieszkaniowo - usługowe. Duża rozbieżność
pomiędzy istniejącym stanem użytkowania gruntów a przyjętym przeznaczeniem terenów
w planie miejscowym uniemożliwia rozwój zagospodarowania - brak zainteresowania
inwestycyjnego terenami poprzemysłowymi przeznaczonymi na cele mieszkaniowe.
Zahamowanie rozwoju zagospodarowania tego obszaru uniemożliwia zmianę profilu prowadzonej
działalności gospodarczej, tj. przetwarzania odpadów, która nie jest pożądana w tej części miasta,
ze względu na znaczną powierzchnię terenów przewidzianych do rozwoju zabudowy
mieszkaniowej oraz ekspozycyjny charakter terenu mający wpływ na cały wizerunek miasta.
W celu umożliwienia przeniesienia działalności związanej ze składowaniem przetwarzaniem
odpadów wyznaczono teren alternatywny do rozwoju takiej działalności, tj. drugi obszar objęty
granicami planu. Prowadzenie takiej działalności na nim nie będzie powodować konfliktów
przestrzennych - brak bezpośredniego sąsiedztwa terenów mieszkaniowych i położenie w mniej
eksponowanym miejscu przestrzeni miejskiej, która w przeszłości była związana ze składowaniem
odpadów.
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4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w obszarze planu
W granicach planu obowiązują:
1) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków
Mazowiecki sektor B, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/304/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz 7941),
2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków
Mazowiecki sektor D, zatwierdzony Uchwałą Nr XLVI/305/2014 z dnia 10 lipca 2014 r.
(Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz 7942).

5. Istniejące użytkowanie i zagospodarowanie terenów
Teren położony w rejonie ul. Moniuszki jest terenem produkcyjnym związanym ze składowaniem
i przetwarzaniem odpadów. Stan zagospodarowania tego terenu jest czynnikiem silnie
dewaloryzującym południowe rejony miasta. Natomiast drugi teren nie jest obecnie
zagospodarowany - nieużytki porolnicze.

Realizacja polityki przestrzennej gminy określonej w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania Miasta Maków Mazowiecki
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków
Mazowiecki zostało uchwalone
Uchwałą XXVI/204/2001 Rady Miejskiej w Makowie
Mazowieckim z 15 lutego 2001 r. i kompleksowo zaktualizowane w 2012 r. (Uchwała nr
XXIII/141/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 4 października 2012r.) . Po roku
2012 przeprowadzono dodatkowo 3 zmiany studium o charakterze punktowym, mającym
dostosować kierunki rozwoju miasta do zaistniałych potrzeb inwestycyjnych. Zmiany studium
przyjęte w 2019 r. obejmują swoimi granicami również obszar planu. W zmianie studium obszar
opracowania został zakwalifikowany w całości do następującej strefy funkcjonalno przestrzennej:
6.

PU1 - obiekty produkcyjny, zabudowa usługowa oraz składy i magazyny
Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów:
• obiekty produkcyjne i zabudowa usługowa,
Dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenów:
• składy i magazyny, z zakazem składowania towarów sypkich poza magazynami
Uszczegółowione zasady zagospodarowania terenów:
• w terenach inwestycyjnych należy wyznaczyć układ dróg publicznych i wewnętrznych
obsługujących poszczególne kwartały wydzielanych działek budowlanych.

Wskaźniki oraz parametry zabudowy i

Wartość wskaźnika

zagospodarowania terenów
maksymalna powierzchnia zabudowy

70% działki budowlanej

maksymalna intensywność zabudowy

2,5

minimalny udział procentowy powierzchni

10% działki budowlanej

biologicznie czynnej
maksymalna wysokość zabudowy

15 m

minimalna powierzchnia nowo wydzielanej

2000 m2

działki (w tym działki budowlanej z podziału

nieruchomości)
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minimalne wskaźniki parkingowe

•

dla usług -30 miejsc do parkowania na

1000 m2 powierzchni użytkowej i nie

mniej niż 2 miejsca na jeden lokal

usługowy
•

dla usług obsługi komunikacji, w tym

stacji paliw, handlu hurtowego,

obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów -15 miejsca do

parkowania na 1000 m2 powierzchni

użytkowej i 3 miejsca do parkowania na
10 zatrudnionych

II.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art.l ust. 2-4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
1. Wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory
architektoniczne i krajobrazowe (art. 1 ust. 2 pkt. 1 i 2).
Wymagania te w planie zostały zrealizowane m.in. poprzez wyznaczenie nieprzekraczalnych linii
zabudowy od strony dróg publicznych i innych elementów zagospodarowania terenów.
Wyznaczenie linii zabudowy ma umożliwić wykształcenie układu urbanistycznego przyszłej
zabudowy. W celu zapewnienia wysokich walorów architektoniczno - przestrzennych
lokalizowanej zabudowy oraz sposobu zagospodarowania działek budowlanych w planie
określono wskaźniki i parametry urbanistyczne dotyczące formy, wysokości i gabarytu
lokalizowanej w granicach planu zabudowy.
Wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych (art. 1 ust. 2pkt. 3)
Obszar opracowania znajduje się zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215
„Subniecka Warszawska”. Jest to jedyna forma ochrony w granicach planu. Ustalenia planu
obowiązujące w tym zakresie to:
— zakaz gromadzenia i składowania wszelkich odpadów nie związanych ze zwykłym
użytkowaniem nieruchomości oraz magazynowania substancji mogących zanieczyścić wody
podziemne bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń;
— w odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenów, określonych w pkt. 1
i przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń,
określone
w przepisach odrębnych, należy stosować technologie umożliwiające podczyszczenie tych
wód do odpowiednich norm określonych w przepisach odrębnych, przed odprowadzeniem ich
do odbiorników;
— nakaz utwardzenia i uszczelnienia terenów związanych z magazynowaniem substancji
ropopochodnych i innych szkodliwych dla środowiska wodnego.
2.

W obszarze planu nie występują gleby podlegające ochronie, które na podstawie Ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), wymagają
zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne.
W planie wprowadzono również szereg ustaleń dotyczących ochrony środowiska, w zakresie
możliwym do wprowadzenia do planu miejscowego, ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
Obejmują one:
— nakaz ogrzewania budynków ze źródeł energii cieplnej wykorzystujących paliwa dopuszczone
do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych,
3

— nakaz stosowania, w ogrzewaniu budynków oraz w prowadzonej działalności gospodarczej,
urządzeń, rozwiązań technicznych i technologii zapewniających zachowanie dopuszczalnych
przepisami odrębnymi poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
— obowiązującą zasadę, że uciążliwość oddziaływania przedsięwzięć lokalizowanych w terenach
nie może powodować obciążenia środowiska powyżej dopuszczalnych norm, poza granicami
terenu realizacji inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny;
— zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych
awarii, o których mowa w przepisach odrębnych;
— kwalifikację terenów w zakresie przestrzegania dopuszczalnych poziomów hałasu - zgodnie
z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
współczesnej (art. 1 ust. 2 pkt. 4)
W obszarze opracowania obiekty podlegające ochronie w tym zakresie nie występują.
3.

kultury

Wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
niepełnosprawnych (art. 1 ust. 2 pkt. 5)
W planie nie stwierdza się występowania szczególnych zagrożeń dla ludzi i mienia. Obszar planu
położony jest poza granicami obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów
osuwania się mas ziemnych. Jedynie ograniczenia w zagospodarowaniu terenów stwarza jego
położenie w strefie technologicznej od napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV.
W planie wyznaczono strefę technologiczną dla tych linii obejmującą pas terenu o szerokości
7,5 m licząc od osi linii w obie strony. W granicach strefy technologicznej od linii
elektroenergetycznych w planie ustalono obowiązek zachowania odległości obiektów
budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym w zakresie zakazu realizacji budynków
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Potrzeby osób niepełnosprawnych w projekcie planu realizowane są poprzez ustalenie
konieczności uwzględnienia w bilansie miejsc do parkowania, stanowisk postojowych
przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w liczbie nie
mniejszej niż określają to przepisy odrębne, tj. przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, ze zmianami). Inne udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych będą realizowane na etapie wykonania docelowego zagospodarowania
terenów, w tym inwestycji związanych z realizacją zabudowy i zagospodarowania działek
budowlanych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych.
4.

5. Walory ekonomiczne przestrzeni (art. 1 ust. 2 pkt. 6)
Wymagania te w projekcie planu realizowane są poprzez wprowadzenie w obszarze planu
przeznaczenia umożliwiającego rozwój terenów produkcyjno - usługowych oraz wraz
z umożliwieniem zmiany profilu prowadzonej działalności gospodarczej dewaloiyzującej
wyeksponowaną przestrzeń miasta, w tym poprzez przeniesienie tej działalności w inny rejon
miasta. Zmiany w zagospodarowaniu spowodują wzrost wartości nieruchomości i tym samym
uzasadniają ustalenie stawek procentowych służących naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30% dla terenów przeznaczonych
na cele inwestycyjne i oznaczonych symbolami PU. Zmiana zasad zagospodarowania terenów
w obszarze planu oraz intensyfikacja parametrów i wskaźników urbanistycznych wpłynie na
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów. Realizacja nowej zabudowy na podstawie
ustaleń projektu planu pozwoli również na podniesienie standardu architektoniczno przestrzennego i jakości istniejącej zabudowy. Ożywienie procesów inwestycyjnych będzie
skutkowało wzrostem podatków wpływających do budżetu miasta. Wzrost podatków pozwoli na
realizację zamierzonych
w obszarze planu inwencji publicznych, obejmujących budowę
i przebudowę dróg publicznych. Ilość środków niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji
publicznych, zgodnie z wykonaną prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, nie
przekracza zakładanych dochodów budżetu miasta w skutek uchwalenia planu. Realizacja
zamierzonych działań inwestycyjnych nie będzie wymagać pozyskania środków z innych zadań
przeprowadzanych w mieście lub zaangażowania środków zewnętrznych.
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6. Prawo własności (art. 1 ust. 2 pkt. 7)
Obszary objęte granicami planu w całości stanowią własność osób prywatnych.
Zmiany własnościowe możliwe do zaistnienia po wejściu w życie ustaleń planu dotyczą
wydzielania nowych działek inwestycyjnych. W celu zapewnienia racjonalnej gospodarki
gruntami w obszarze planu w jego ustaleniach wskazano minimalne parametry wydzielanych
działek, w tym ich minimalną powierzchnię i minimalny front działki, w zależności od przyjętego
przeznaczenia terenów.
7. Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (art. 1 ust. 2 pkt. 8)
Wymagania te w projekcie planu zostały zrealizowane przede wszystkim poprzez ustalenie zasad
realizacji nowej zabudowy i zagospodarowania terenów niezagrażających spełnieniu tych potrzeb,
na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych. W obszarze planu nie ma
potrzeby, zgodnie ze złożonymi wnioskami instytucji, wyznaczania rezerw terenowych dla
spełnienia tych wymagań.

8. Potrzeby interesu publicznego (art. 1 ust. 2 pkt. 9)
Potrzeby te na obszarze planu będą ograniczały się przede wszystkim do inwestycji związanych
z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną obejmującą drogi publiczne i infrastrukturą wodno kanalizacyjną.
Zadania miasta w zakresie infrastruktury społecznej, tj. oświata, edukacja, ochrona zdrowia oraz
sport i wypoczynek będą realizowane w obiektach położonych w innych rejonach miasta.
Dodatkowym celem realizacji planu w zakresie zabezpieczenia interesu publicznego jest
przeniesienie działalności dewaloryzującej przestrzeń miasta, w miejsce o mniejszej ekspozycji
przestrzennej, poza zasięg obszarów rozwojowych miasta o profilu mieszkaniowym.

Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych (art. 1 ust. 2 pkt. 10 i 13)
Potrzeby w tym zakresie w projekcie planu realizowane są poprzez wprowadzenie ustaleń
w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej umożliwiających uzbrojenie obszaru planu
w niezbędne sieci i urządzenia. Rozwój infrastruktury technicznej opiera się w ustaleniach planu
na zbiorczych systemach wodno - kanalizacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych.
Technologie przejściowe z zakresu systemu wodno - kanalizacyjnego, obejmują szczelne
zbiorniki na nieczystości, które mogą funkcjonować jedynie do czasu wykonania sieci zbiorczej.
Indywidualne rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej w projekcie planu dotyczą jedynie
dostawy ciepła. Brak miejskiej sieci ciepłowniczej uniemożliwia oparcie dostawy ciepła na
zorganizowanych systemach ciepłowniczych. Zasady systemu usuwania i unieszkodliwiania
odpadów ograniczono do nakazu realizowania go na zasadach określonych w obowiązujących
w tym zakresie przepisach prawa. Przyjęte rozwiązania z zakresu infrastruktury technicznej są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i nie będą
powodować zagrożeń wystąpienia zanieczyszczeń związanych z ich funkcjonowaniem.
W projekcie planu dopuszczono również stosowanie drobnych technologii OZE w dostawie ciepła
i energii.
Zaopatrzenie ludności w wodę w obszarze planu odbywać się będzie jak określono wcześniej
poprzez dostawę wody z sieci miejskiej zasilanej z ujęć wody położonych poza granicami planu.
Jakość wody będzie zapewniona poprzez uwzględnienie obowiązujących w tym zakresie
przepisów odrębnych. Istniejące rezerwy wody w ujęciach miejskich, określone w odpowiednim
pozwoleniu wodno - prawnym umożliwiają dostawę wody do obszaru planu.
Powiązanie układu komunikacyjnego obsługującego tereny położone w granicach planu
z układem zewnętrznym odbywać się będzie poprzez istniejące i projektowane drogi publiczne
oznaczone w planie symbolami KDG, KDL i KDD, stanowiące w części rezerwy terenowe na
rzecz dostosowania do parametrów technicznych wskazanych w obowiązującym przepisach dróg
publicznych graniczących z planem. Dojazd do wydzielanych działek nie sąsiadujących
bezpośrednio z drogami publicznymi będzie realizowany poprzez dojazdy niewydzielone
realizowane w przypadku zaistnienia takich potrzeb. Ustalenia niezbędne w tym zakresie zostały
wprowadzone w jego treści. Miejsca włączenia tych dróg do dróg publicznych będą realizowane
według potrzeb inwestorskich z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
odrębnych.
9.
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Analiza wniosków złożonych przez instytucje nie ma uzasadnia wyznaczania rezerw terenowych
dla przebiegu sieci szerokopasmowych. W przypadku zaistnienia potrzeb w tym zakresie
po wejściu w życie planu jego ustalenia umożliwiają realizację takich inwestycji.

10. Zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach
nad
miejscowym
planem
zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej oraz zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych (art. 1
ust. 2 pkt. 11 i 12)
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki sporządzając projekt planu zrealizował w pełni procedurę
określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zakresie
udziału społeczeństwa w pracach na projektem planu. Burmistrz umieścił na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, z terminem
i miejscem składania wniosków do przedmiotowego planu. Ogłoszenie to zostało umieszczone
również w wydaniu gazety lokalnej oraz BIPie Urzędu Miejskiego. Zawiadomienie
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego zostało także wysłane do odpowiednich
instytucji posiadających uprawnienia do uzgadniania i opiniowania projektu planu miejscowego.
W zawiadomieniu tym Burmistrz określił podstawę prawną sporządzanego planu oraz termin
składania wniosków. Po zebraniu wniosków dokonano analizy możliwości ich uwzględnienia,
ze szczególnym naciskiem na zachowanie zgodności z obowiązującym studium oraz przepisami
ustawy o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym. W rozstrzygnięciu wniosków wzięto
również pod uwagę obowiązujące przepisy dla obszarów i obiektów podlegających ochronie
w granicach planu.
Po wykonaniu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i finansową
prognozą skutków uchwalenia planu Burmistrz udostępnił projekt planu instytucjom celem
uzyskania uzgodnień i opinii. Projekt planu został również udostępniony do opiniowania dla
Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.
Po uzyskaniu pozytywnych uzgodnień oraz opinii Burmistrz wyłożył projekt planu
do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. O wyłożeniu do
publicznego wglądu powiadomił społeczeństwo w odpowiednim ogłoszeniu umieszczonym na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Maków Mazowiecki, w prasie lokalnej oraz BIPie Urzędu Miasta.
W ogłoszeniu określił miejsce i termin wyłożenia, miejsce i termin dyskusji publicznej nad
przyjętymi rozwiązaniami planistycznymi oraz miejsce i termin składania uwag do projektu planu.
W trakcie wyłożenia nie wpłynęły żadne uwagi, co umożliwiło przekazanie projektu planu
miejscowego Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim celem uchwalenia. Przed skierowaniem
planu do uchwalenia podjęto działania na rzecz ponownej analizy zasadności wskazywania
nowych terenów produkcyjnych na terenach znajdujących się w granicach planu. W celu
niewstrzymywania proceduiy planistycznej Rada Miejska w Makowie Mazowieckim podjęła
Uchwałę Nr XLVIII/353/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXXV/249/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Maków Mazowiecki dla wybranych terenów. W uchwale tej podzielono obszar planu na
części, dla których nie ma potrzeby ponownej analizy zasadności przyjętych rozwiązań
planistycznych oraz pozostałe, które przed uchwaleniem powinny jeszcze raz zostać sprawdzone
pod względem tych rozwiązań. Obszary objęte granicami planu stanowią właśnie takie obszary.
Analiza uwarunkowań dalszego rozwoju terenów wykazał, że jedynym możliwym sposobem
spełnienia celów planistycznych opisanych we wcześniejszej części niniejszego uzasadnienia jest
utrzymanie procedowanego przeznaczenia terenów, tj. produkcyjno - usługowego. Przyjęcie
innych zasad zagospodarowania spowoduje zatrzymanie procesów inwestycyjnych i uniemożliwi
przeniesie niepożądanej działalności w inny rejon miasta. Brak zmian w zasadach
zagospodarowania terenów procedowanych na etapie uzgodnień i wyłożenia projektu planu
do publicznego wglądu umożliwił skierowanie projektu planu do Rady Miejskiej celem
uchwalenia. Zasadność przyjętych rozwiązań została potwierdzona w przeprowadzonej
wyprzedzająco zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Maków Mazowiecki.
Dokumentacja dotycząca planu miejscowego znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Makowie Mazowieckim i może być udostępniona, z zachowaniem przepisów dotyczących
udostępnienia informacji publicznych. Procedura planistyczna jest prowadzona tym samym
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w sposób jawny i przejrzysty,
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o

planowaniu

11. Uwzględnienie interesu publicznego i prywatnego przy ustaleniach planu (art. 1 ust. 3)
Ustalając przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania Burmistrz uwzględnił
zarówno interes publiczny jak i interes prywatny. Przeprowadzone analizy funkcjonalno przestrzenne dla obszaru planu wykazały jego predyspozycje wyłącznie do rozwoju funkcji
związanych z działalności gospodarczą. Predyspozycje te wynikają zarówno ze stanu
zagospodarowania terenów jak zamierzonych celów planistycznych mających umożliwić zmianę
profilu prowadzonej działalności gospodarczej w terenie przy ulicy Moniuszki. Przyjęte
rozwiązania planistyczne uwzględniają zarówno interes publiczny miasta (zmiana kierunku
zagospodarowania terenów eksponowanych w przestrzeni miejskiej) oraz interes prywatny (dalszy
rozwój terenów inwestycyjnych, z możliwością przeniesienia konfliktowych funkcji w obszary
o lepszej charakterystyce przestrzennej do prowadzenia działalności gospodarczej).
12. Dążenie do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego i maksymalne
wykorzystanie transportu zbiorowego (art. 1 ust. 4 pkt. 1 i 2)
Obsługa komunikacyjna obszaru planu odbywać się będzie głównie poprzez drogi położone poza
jego granicami. W planie uwzględniono jedynie niezbędne poszerzenie dróg sąsiadujących
z planem, w zakresie umożliwiającym poszerzenie ich do parametrów przewidzianych
w przepisach prawa lub wskazanie odcinków dróg wymagających wykonania w celu powiązania
układu komunikacyjnego miasta z terenami objętymi jego granicami. Przewidziana rozbudowa
układu komunikacyjnego umożliwiają powiązanie obszaru planu z układem komunikacyjnym
miasta oraz układem ponadlokalnym. Rezerwy terenowe wyznaczone w planie na cele dróg
publicznych umożliwiają wykonanie nawierzchni przystosowanej do ruchu ciężkiego, w tym
autobusów komunikacji zbiorowej. Wyznaczenie dodatkowych linii autobusowych do obsługi
obszaru planu będzie zrealizowane po rozwoju zagospodarowania i wystąpieniu takich potrzeb.

13. Zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych
i rowerzystów (art. 1 ust. 4 pkt. 3)
W projekcie planu wprowadzono ustalenia umożliwiające realizację ciągów komunikacji pieszej
oraz realizację dróg rowerowych. Są one dopuszczone na całym obszarze planu. Realizacja ich
będzie wykonana w miarę wystąpienia potrzeb w tym zakresie. Działania miasta będą ograniczać
się jednak do realizacji tych urządzeń w wyznaczonych w planie drogach publicznych.
W przypadku terenów inwestycyjnych związanych z zabudową usługowo - produkcyjną będą
to urządzenia wewnętrzne, realizowane przez poszczególnych inwestorów.
14. Dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno - przestrzennej (art. 1 ust. 4 pkt. 4)
Tereny przeznaczone w planie na cele budowlane tworzą zwarty obszar terenów inwestycyjnych.
Rozwój zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu uniemożliwi powstanie rozproszonych
układów urbanistycznych, nie powiązanych ze sobą przestrzennie. Korelacje przestrzenne terenów
inwestycyjnych w granicach planu zostały wskazane w obowiązującym studium. Analiza ustaleń
tego dokumentu wskazuje, że obszar planu stanowi część rozległych terenów inwestycyjnych
miasta Maków Mazowiecki.

15. Zgodność projektu planu z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy (art. 15 ust. 2)
Projekt planu jest zgodny z wykonaną w 2016 r. oceną aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Ocena aktualności została przyjęta przez Radę Miejską
w Makowie Mazowieckim na podstawie Uchwały Nr XIX/148/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r.
Analiza wykazała, że część planów miejscowych obowiązujących w mieście wymaga
uaktualnienia. Wnioski wskazały również konieczność wykonania planów miejscowych dla
obszarów inwestycyjnych wskazanych w studium. Sporządzenie planu jest zgodne z wnioskami
określonymi w analizie. Podstawą do zmiany planu wg analizy jest konieczność określenia
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standardu zagospodarowania na terenach inwestycyjnych, które mogą zostać zagospodarowane w
stosunkowo krótkim okresie czasu. Wszystkie przesłanki określone w analizie są specyficzne dla
obszaru sporządzanego planu, tym samym projekt planu jest zgodny z wynikami analizy.
16. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy (art. 15 ust. 3)
Skutki finansowe uchwalenia planu dla budżetu miasta zostały wskazane w wykonanej finansowej
prognozie skutków uchwalenia planu. Analiza prognozy wskazuje, że dochody miasta w wyniku
rozwoju zagospodarowania w obszarze planu będą stosunkowo wysokie, szczególnie w zakresie
poboru ustalonej stawki procentowej oraz podatków od gruntów i nieruchomości. Powierzchnia
planu i przyjęte zasady zagospodarowania terenów nie będą obciążać nadmiernie budżetu miasta.
Koszty poniesione na uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną nie będą
przekraczać zakładanych dochodów. Znaczące wpływy budżetowe w związku z rozwojem
zagospodarowania na obszarze planu, będą równoważyć ponoszone przez miasto nakłady nawet
w przypadku tylko częściowego zagospodarowania terenów funkcjami docelowymi
przewidzianymi w planie.
III.

Procedura
1. Przeprowadzone elementy obowiązującej procedury planistycznej.
a) zebrano wnioski po wystosowaniu ogłoszeń i zawiadomień,
b) wykonano projekt planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą
finansową skutków uchwalenia planu,
c) projekt planu został przesłany do uzgodnień i opiniowania,
d) po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii plan wyłożono do publicznego wglądu, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,
e) w trakcie wyłożenia przeprowadzono dyskusję publiczną,
I) brak uwag złożonych w trakcie wyłożenia umożliwił skierowanie projektu planu do Rady
Miejskiej w Makowie Mazowieckim, celem uchwalenia.

2. Podstawa uchwalenia
Plan miejscowy został uchwalony na podstawie Uchwały Nr X/68/2019 Rady Miejskiej
w Makowie Mazowieckim z dnia 20 maja 2019 r. Podstawą uchwalenia planu jest art. 18 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm).

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Aneta Wajda Dąbrowska
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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........ $

do Protokołu Nr

*

z dnia

Uchwała
numer X/68/2019 "Uchwała w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków
Mazowiecki dla wybranych terenów, obszar F, G." 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: 20.05.2019 15:19:22

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

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 .....A.... ■■■■"

UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) uchwala się, co następuje:

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie hipoteką umowną do wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion
dwieście tysięcy złotych) nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Maków
Mazowiecki oznaczonej jako działka Nr 1091 o powierzchni 0,2364 ha położonej przy ul. Polnej 1, dla której
Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi księgę wieczystą Nr KW OS 1P/00001284/3 na rzecz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w celu zabezpieczenia
spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.950.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w aglomeracji Maków Mazowiecki - część północna".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mię skiej

Artur

Id: 3662FC75-D082-4C5F-961F-8708F27B40F7. Podpisany

nusz
cznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/69/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Konieczność wyrażenia przez Radę zgody na obciążenie w/w nieruchomości wynika
z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie
z którym do wyłącznej właściwości Rady należy m. in. określenie zasad nabywania, zbywania
i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Przepis ten wskazuje jednocześnie że do czasu
określenia zasad Burmistrz Miasta może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady
Miejskiej.
Tym samym, wyrażenie przez Radę Miejską zgody na obciążenie nieruchomości
hipoteką jest koniczne dla jej ustanowienia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Aneta

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 X/69/2019 "Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
obciążenie nieruchomości. " 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: 20.05.2019 15:22:54

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piqtek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

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........ 6S..ZI..

do Protokołu Nr.... ..........
z dnia
UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomnik przyrody dąb szypułkowy (Quercus rober) rosnący na działce o numerze
ewidencyjnym 485/7 przy ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim, usytuowany zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały:
L

p.

Nazwa gatunkowa

Obwód

Wysokość

Numer

Położenie geograficzne

pnia na

drzewa [m]

ewidencyjny

(szerokość geograficzna - N

działki

wysokości

Opis lokalizacji

długość geograficzna - E)

Układ współrzędnych PL-1992

1,3 m

[cml

1.

Dąb szypułkowy

334

20

485/7

(Quercus rober)

Maków Mazowiecki,
skrzyżowanie ulic
Przasnyskiej
i Ciechanowskiej

N: 52°52’07.3”
E: 21°06'03.4”

§ 2. Szczególnym celem ochrony drzewa, o którym mowa w § 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych, naukowych i kulturowych.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w obrębie drzewa,
3) umieszczania tablic reklamowych na drzewie.
§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w§ 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się
możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjne - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi
zasadami chirurgii drzew.
§ 5. Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur

Id: A3F06795-9748-48F6-86A4-40D511DCD61A. Podpisany
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Załącznik do uchwały Nr X/70/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 maja 2019 r.

USYTUOWANIE DRZEWA - POMNIKA PRZYRODY

Objaśnienia:

» Mapa referencyjna

Dąb szypułkowy
CZ Numer działki ewidencyjnej

- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Układ współrzędnych: PL-1992: N: 52°52’07.3” E: 21°06’03.4”

Id: A3F06795-9748-48F6-86A4-40D511DCD61A. Podpisany
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynął wniosek mieszkańców miasta
w sprawie objęcia ochroną dębu szypułkowego rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 485/7
przy ulicy Ciechanowskiej. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż dąb
szypułkowy posiada obwód pnia 334 cm, średnica korony wynosi 23 metry, natomiast wysokość
drzewa oscyluje w granicach 20 metrów. W trakcie prowadzonego postępowania o ustanowienie
drzewa pomnikiem przyrody została sporządzona ekspertyza dendrologiczna przez rzeczoznawcę
i biegłego w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew, która potwierdziła, że drzewo jest zdrowe
i wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi oraz rozłożystą i równomierną koroną. Mając
na uwadze wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe oceniono, że występują przesłanki do
uznania drzewa za pomnik przyrody. W uchwale zostały przewidziane zakazy, których w stosunku do
pomnika przyrody nie wolno wykonywać, wśród nich znalazły się: zakaz niszczenia, uszkadzania lub
przekształcania drzewa aby zachować jego obecną formę, zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby
w obrębie drzewa aby nie doprowadzić do degradacji otoczenia w obrębie drzewa oraz zakaz
umieszczania tablic reklamowych na drzewie celem ochrony drzewa przez zniszczeniem
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustanowienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze
uchwały, po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. W/w organ w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu nie wniósł uwag, co jest
uważane za uzgodnienie projektu.
Wobec powyższych informacji podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

tngr Aneta Wainda Dąbrowska

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.... .'d...........
z dnia

Uchwała numer X/70/2019 “Uchwała w sprawie pomnika przyrody
na terenie Miasta Maków Mazowiecki." 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: 20.05.2019 15:27:21

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
fan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

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 Hr....

do PróteWu Nr....
7 dnia
UCHWAŁA NR X/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. c i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 14 lit. d oraz art. 170 ustawy z dnia
22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze:

1) w przypadku większej lub równej liczby dzieci 6-letnich w grupie - 22 godziny;

2) w przypadku większej liczby dzieci 3, 4 i 5-letnich w grupie - 25 godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie dnia 1 września 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur

Id: BDCE3021-3E07-4D15-9858-51B86B78A978. Podpisany
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Niniejsza uchwała jest wyrazem realizacji dyspozycji przepisu art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.)
zmienionej przez art. 6 pkt 14 lit. D ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy
- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2245 ze zm.).
Zmiana wynika z potrzeby określenia przez organ prowadzący tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek
przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
z tym, że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

zastępca burmistrza

kok
MHkl
tJlłl

Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

Numer załącznika

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

9/

„

' 3czn*k Nr...... ...................

do Protokołu Nr

Uchwała
numer X/71/2019 "Uchwała w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. ” 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: 20.05.2019 15:30:05

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki

Jestem przeciw
BRAK

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

Obecni radni, którzy nie wzięli
udziału w głosowaniu
BRAK

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

UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2019r., poz. 506) w związku z art. 44 ust. 1 i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) po uzgodnieniu z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala,
co następuje:
§ 1. Uznaj e się za pomnik przyrody dąb szypułkowy (Quercus rober) rosnący na działce o numerze
ewidencyjnym 485/7 przy ulicy Ciechanowskiej w Makowie Mazowieckim, usytuowany zgodnie
z załącznikiem graficznym do uchwały:
L. p.

Nazwa gatunkowa

Obwód

Wysokość

Numer

Położenie geograficzne

pnia na

drzewa [m]

ewidencyjny

(szerokość geograficzna - N

wysokości

działki

1,3 m

Opis lokalizacji

długość geograficzna - E)

Układ współrzędnych PL-1992

[cml

1.

Dąb szypułkowy

334

20

485/7

(Quercus rober)

N: 52°52’07.3”
E: 21°06’03.4”

Maków Mazowiecki,
skrzyżowanie ulic
Przasnyskiej
i Ciechanowskiej

§ 2. Szczególnym celem ochrony drzewa, o którym mowa w § 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych, naukowych i kulturowych.
§ 3. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania drzewa,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby w obrębie drzewa,
3) umieszczania tablic reklamowych na drzewie.
§ 4. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się
możliwość dokonywania zabiegów pielęgnacyjne - zabezpieczających zgodnych z ogólnie przyjętymi
zasadami chirurgii drzew.
§ 5. Nadzór nad ustanowionym pomnikiem przyrody sprawuje Burmistrz Miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

D; IUSZ
Artur Miecznikowski

Id: A3F06795-9748-48F6-86A4-40D511DCD61A. Podpisany
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Załącznik do uchwały Nr X/70/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 maja 2019 r.

USYTUOWANIE DRZEWA - POMNIKA PRZYRODY

Objaśnienia:

Mapa referencyjna

Dąb szypułkowy

CD Numer działki ewidencyjnej
- Ortofotomapa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Układ współrzędnych: PL-1992: N: 52°52’07.3” E: 21°06’03.4”

Id: A3F06795-9748-48F6-86A4-40D511DCD61A. Podpisany
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie pomnika przyrody na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Do Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim wpłynął wniosek mieszkańców miasta
w sprawie objęcia ochroną dębu szypułkowego rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 485/7
przy ulicy Ciechanowskiej. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, iż dąb
szypułkowy posiada obwód pnia 334 cm, średnica korony wynosi 23 metry, natomiast wysokość
drzewa oscyluje w granicach 20 metrów. W trakcie prowadzonego postępowania o ustanowienie
drzewa pomnikiem przyrody została sporządzona ekspertyza dendrologiczna przez rzeczoznawcę
i biegłego w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew, która potwierdziła, że drzewo jest zdrowe
i wyróżnia się dużymi walorami przyrodniczymi oraz rozłożystą i równomierną koroną. Mając
na uwadze wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe oceniono, że występują przesłanki do
uznania drzewa za pomnik przyrody. W uchwale zostały przewidziane zakazy, których w stosunku do
pomnika przyrody nie wolno wykonywać, wśród nich znalazły się: zakaz niszczenia, uszkadzania lub
przekształcania drzewa aby zachować jego obecną formę, zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby
w obrębie drzewa aby nie doprowadzić do degradacji otoczenia w obrębie drzewa oraz zakaz
umieszczania tablic reklamowych na drzewie celem ochrony drzewa przez zniszczeniem
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ustanowienia formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody dokonuje rada gminy w drodze
uchwały, po uzgodnieniu projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska. W/w organ w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu nie wniósł uwag, co jest
uważane za uzgodnienie projektu.
Wobec powyższych informacji podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Aneta'mnda Dąbrowska

1

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

Numer załącznika
Załącznik Nr.......

dt.h.

do Protokołu Nr...... ............
z dnia

Uchwała numer X/72/2019 "Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Makowskiemu." 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: 20.05.2019 15:32:28

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się
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
z dnia

UCHWAŁA NR X/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 20 MAJA 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co
następuje:
§1-

1. W uchwale Nr IV/33/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026, załącznik Nr 1 otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząc > Rady Miejskiej
Dariusz Arii

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22
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Wieloletnia prognoza finansowa 12
)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/73/2019
z dnia 2019-05-20
z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

dochody z tytułu
Wyszczególnienie

Dochody ogółem x

Dochody bieżące x

dochody z tytułu

udziału we

udziału we

wpływach z

wpływach z

z tytułu dotacji i

Podatki i opłaty 3)

z subwencji

podatku

podatku

z podatku od

dochodowego od

dochodowego od

nieruchomości

osób fizycznych

osób prawnych

ogólnej

Dochody

ze sprzedaży

majątkowe x

majątku x

środków

przeznaczonych

z tytułu dotacji
oraz środków
przeznaczonych

na cele bieżące

na inwestycje

Lp

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.4

1.1.5

1.2

1.2.1

1.2.2

Wykonanie 2016

36 821 611,87

36 320 753,11

6 647 044,00

167 363,66

7 537 372,88

4 527 953,43

8 500 085,00

10 775 027,14

500 858,76

414 235,10

78 036,39

Wykonanie 2017

40 815 419,25

38 774 501,41

7 491 946,00

170 847,04

7 102 413,41

4 163 841,94

9 044 667,00

12 356 880,86

2 040 917,84

358 226,08

1 681 761,76

Plan 3 kw. 2018

48 246 053,07

39 411 633,07

7 930 125,00

150 000,00

7 488 176,00

4 223 469,00

9 243 458,00

11 917 065,07

8 834 420,00

371 500,00

8 460 500,00

Wykonanie 2018

48 244 379,22

40 643 183,49

8 434 074,00

260 990,50

7 523 107,17

4 279 626,85

9 268 786,00

12 247 752,09

7 601 195,73

390 249,03

7 207 456,70

2019

47 710 923,17

42 004 040,26

9 287 368,00

250 000,00

8 407 333,00

4 473 689,00

9 929 750,00

11 476 336,26

5 706 882,91

250 000,00

5 446 882,91

2020

40 983 257,00

40 903 257,00

9 473 115,00

255 000,00

7 908 716,00

4 554 300,00

10 225 385,00

10 455 313,00

80 000,00

70 000,00

0,00

2021

41 581 805,00

41 516 805,00

9 615 212,00

258 000,00

8 027 347,00

4 622 614,00

10 378 766,00

10 612 142,00

65 000,00

50 000,00

0,00

2022

42 139 558,00

42 139 558,00

9 759 440,00

262 000,00

8 147 758,00

4 691 953,00

10 534 448,00

10 771 325,00

0,00

0,00

0,00

2023

42 771 651,00

42 771 651,00

9 905 831,00

266 000,00

8 269 974,00

4 762 333,00

10 692 464,00

10 932 894,00

0,00

0,00

0,00

2024

43 413 226,00

43 413 226,00

10 054 419,00

270 000,00

8 394 023,00

4 833 768,00

10 852 851,00

11 096 888,00

0,00

0,00

0,00

2025

43 847 358,00

43 847 358,00

10 1 54 963,00

273 000,00

8 477 964,00

4 882 105,00

10 961 380,00

11 207 857,00

0,00

0,00

0,00

2026

44 285 832,00

44 285 832,00

10 256 513,00

276 000,00

8 562 743,00

4 930 926,00

11 070 994,00

11 319 936,00

0,00

0,00

0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej .ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22
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z tego.

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

gwarancje i
poręczenia

Wyszczególnienie

podlegające

Wydatki ogółem x

Wydatki bieżące x

z tytułu poręczeń i

wyłączeniu z limitu

gwarancji x

spłaty zobowiązań,
o którym mowa w
art. 243 ustawy x

na spłatę przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach określonych
w przepisach o
działalności
leczniczej, w
wysokości w jakiej nie
podlegają
sfinansowaniu dotacją

wydatki na obsługę
długu x

odsetki i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 ustawy x

z budżetu państwa

odsetki i dyskonto
podlegające
wyłączeniu z limitu
spłaty zobowiązań, o
odsetki i dyskonto
którym mowa w art
podlegające
243 ustawy, w
wyłączeniu z limitu
terminie nie dłuższym
spłaty
zobowiązań, o
niż 90 dni po
którym mowa w art.
zakończeniu
programu, projektu lub 243 ustawy, z tytułu
zobowiązań
zadania i otrzymaniu
zaciągniętych na
refundacji z tych
wkład krajowy x
środków (bez odsetek
i dyskonta od
zobowiązań na wkład

Wydatki
majątkowex

krajowy) x

4)

Lp

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.1.1

2.1.3.1.2

2.2

Wykonanie 2016

35 010 911,48

31 422 518,65

0,00

0,00

0,00

110 580,37

110 580,37

0,00

0,00

3 588 392,83

Wykonanie 2017

42 903 365,13

33 569 568,39

0,00

0,00

0,00

58 327,60

58 327,60

0,00

0,00

9 333 796,74

Plan 3 kw. 2018

59 275 870,07

36 762 131,07

261 633,00

0,00

0,00

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

22 513 739,00

Wykonanie 2018

56 822 492,06

35 337 965,65

0,00

0,00

0,00

79 503,23

79 503,23

0,00

0,00

21 484 526,41

2019

48 946 819,26

37 149 466,26

819 409,00

0,00

X

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

11 797 353,00

2020

39 019 907,00

35 274 390,00

419 409,00

0,00

X

260 000,00

260 000,00

0,00

0,00

3 745 517,00

2021

39 627 655,00

35 627 134,00

419 409,00

0,00

X

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

4 000 521,00

2022

40 113 108,00

35 983 406,00

419 409,00

0,00

X

180 000,00

180 000,00

0,00

0,00

4 129 702,00

2023

41 072 901,00

36 343 240,00

419 409,00

0,00

X

135 000,00

135 000,00

0,00

0,00

4 729 661,00

2024

41 906 476,00

36 706 672,00

419 409,00

0,00

X

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

5 199 804,00

2025

42 628 608,00

37 073 738,00

419 409,00

0,00

X

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

5 554 870,00

2026

43 067 082,00

37 444 476,00

419 409,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

5 622 606,00

X \

W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019 05 22
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z tego:

w tym.

w tym:

Wolne środki, o
Wyszczególnienie

Wynik budżetu x

Przychody

Nadwyżka

Kredyty, pożyczki,

w tym:

Inne przychody

na pokrycie deficytu

których mowa w

na pokrycie deficytu

emisja papierów

na pokrycie deficytu

niezwiązane z

na pokrycie deficytu

budżetu x

art. 217 ust.2 pkt 6

budżetu x

wartościowych x

budżetu x

zaciągnięciem

budżetu x

budżetowa z lat

budżetux

w tym:

ubiegłych x

długu

ustawy x

5)x

Lp

3

4

4.1

4.1.1

4.2

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.4.1

Wykonanie 2016

1 810 700,39

4 873 123,66

0,00

0,00

3 732 123,66

0,00

841 000,00

0,00

300 000,00

0,00

Wykonanie 2017

-2 087 945,88

5 418 024,05

1 058 829,88

0,00

2 270 194,17

148 945,88

1 939 000,00

1 939 000,00

150 000,00

0,00

Plan 3 kw. 2018

-11 029 817,00

12 333 380,00

0,00

0,00

1 048 380,00

0,00

11 285 000,00

11 029 817,00

0,00

0,00

Wykonanie 2018

-8 578 112,84

12 133 597,00

0,00

0,00

2 093 597,00

0,00

10 040 000,00

10 040 000,00

0,00

0,00

2019

-1 235 896,09

2 987 846,09

0,00

0,00

1 596 446,09

735 896,09

1 091 400,00

500 000,00

300 000,00

0,00

2020

1 963 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1 954 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

2 026 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

1 698 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

1 506 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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Relacja zrównoważenia wydatków

z tego:

bieżących, o której mowa w art. 242

w tym

ustawy
z tego:
Kwota

zobowiązań

wynikających z
przejęcia przez

łączna kwota

Rozchody

Wyszczególnienie

budżetu x

Spłaty rat

przypadających na

kapitałowych

dany rok kwot

kredytów i

ustawowych

pożyczek oraz

wykup papierów
wartościowych x

kwota

kwota

kwota

jednostkę

przypadających na

przypadających na

przypadających na

samorządu

dany rok kwot

dany rok kwot

dany rok kwot

ustawowych

ustawowych

ustawowych

wyłączeń

wyłączeń

wyłączeń innych niż

określonych w art.

określonych w art.

określone w art.

243 ust. 3 ustawy x

243 ust. 3a ustawy
*
1

Kwtota długu x

likwidowanych i

spłatą długu

przekształcanych

którym mowa w art.
243 ustawy

terytorialnego
zobowiązań po

niezwiązane ze

wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań, o

Inne rozchody

jednostkach

x

243 ustawy x

Różnica między

dochodami
bieżącymi,

Różnica między

skorygowanymi o

dochodami

środki 6
7\ a

bieżącymi a
wydatkami

bieżącymi

zaliczanych do

sektora finansów

wydatkami

bieżącymi,

pomniejszonymi 8)
o wydatki

publicznych

Lp

5

5.1

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.2

6

7

8.1

8.2

Wykonanie 2016

3 354 800,00

3 354 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 870 194,17

0,00

4 898 234,46

8 630 358,12

Wykonanie 2017

1 236 481,17

1 236 481,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 572 713,00

0,00

5 204 933,02

8 533 957,07

Plan 3 kw. 2018

1 303 563,00

1 003 563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

13 726 950,00

0,00

2 649 502,00

3 697 882,00

Wykonanie 2018

1 538 013,00

1 238 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

12 247 500,00

0,00

5 305 217,84

7 398 814,84

2019

1 751 950,00

1 751 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 586 950,00

0,00

4 854 574,00

6 451 020,09

2020

1 963 350,00

1 963 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 623 600,00

0,00

5 628 867,00

5 628 867,00

2021

1 954 150,00

1 954 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 669 450,00

0,00

5 889 671,00

5 889 671,00

2022

2 026 450,00

2 026 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 643 000,00

0,00

6 156 152,00

6 156 152,00

2023

1 698 750,00

1 698 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 944 250,00

0,00

6 428 411,00

6428411,00

2024

1 506 750,00

1 506 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 437 500,00

0,00

6 706 554,00

6 706 554,00

2025

1 218 750,00

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 218 750,00

0,00

6 773 620,00

6 773 620,00

2026

1 218 750,00

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

6 841 356,00

6 841 356,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego i bez
uwzględnienia
ustawowych wyłączeń
przypadających na

Wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1
ustawy, do dochodów,
bez uwzględnienia
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego, po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na

dany rokx

dany rokx

Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego
przypadających do
spłaty w danym roku
budżetowym,
podlegająca
doliczeniu zgodnie z
art. 244 ustawy x

Wskaźnik planowanej Wskaźnik dochodów
łącznej kwoty sfMaty
bieżących
zobowiązań, o której
powiększonych o
mowa w art. 243 ust. 1 dochody ze sprzedaży
ustawy, do dochodów,
majątku oraz
po uwzględnieniu
pomniejszonych o
zobowiązań związku
wydatki bieżące, do
współtworzonego
dochodów budżetu,
przez jednostkę
ustalony dla danego
samorządu
roku (wskaźnik
terytorialnego oraz po
jednoroczny) x
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń
przypadających na
dany rokx

Dopuszczalny
Dopuszczalny
Informacja o
wskaźnik spłaty
wskaźnik spłaty
spełnieniu wskaźnika
zobowiązań określony zobowiązań określony
spłaty zobowiązań
w art. 243 ustawy, po w art. 243 ustawy, po
określonego w art.
uwzględnieniu
uwzględnieniu
243 ustawy, po
ustawowych wyłączeń ustawowych wyłączeń,
uwzględnieniu
obliczony w oparciu o zobowiązań związku
', obliczony w
wykonanie
roku
współtworzonego
oparciu o plan 3
poprzedzającego
przez jednostkę
kwartału roku
pierwszy rok prognozy
samorządu
poprzedzającego
pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w terytorialnego oraz po
oparciu
o
średnią
uwzględnieniu
(wskaźnik ustalony w
arytmetyczną z 3
ustawowych wyłączeń,
oparciu o średnią
obliczonego w oparciu
poprzednich lat) x
arytmetyczną z 3
o plan 3 kwartałów
poprzednich lat) x
roku poprzedzającego

Informacja o
spełnieniu wskaźnika
spłaty zobowiązań
określonego w art.
243 ustawy, po
uwzględnieniu
zobowiązań związku
współtworzonego
przez jednostkę
samorządu
terytorialnego oraz po
uwzględnieniu
ustawowych wyłączeń,
obliczonego w oparciu
o wykonanie roku
poprzedzającego rok

rok budżetowy x

budżetowy x

Lp

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.6.1

9.7

9.7.1

Wykonanie 2016

9,41%

9,41%

0,00

9,41%

14,43%

X

X

X

X

Wykonanie 2017

3,17%

3,17%

0,00

3,17%

13,63%

X

X

X

X

Plan 3 kw. 2018

3,00%

3,00%

0,00

3,00%

6,26%

X

X

X

X

Wykonanie 2018

2,73%

2,73%

0,00

2,73%

11,81%

X

X

X

X

2019

6,02%

6,02%

0,00

6,02%

10,70%

11,44%

13,29%

TAK

TAK

2020

6,45%

6,45%

0,00

6,45%

13,91%

10,20%

12,05%

TAK

TAK

2021

6,24%

6,24%

0,00

6,24%

14,28%

10,29%

12,14%

TAK

TAK

2022

6,23%

6,23%

0,00

6,23%

14,61%

12,96%

12,96%

TAK

TAK

2023

5,27%

5,27%

0,00

5,27%

15,03%

14,27%

14,27%

TAK

TAK

2024

4,64%

4,64%

0,00

4,64%

15,45%

14,64%

14,64%

TAK

TAK

2025

3,85%

3,85%

0,00

3,85%

15,45%

15,03%

15,03%

TAK

TAK

2026

3,76%

3,76%

0,00

3,76%

15,45%

15,31%

15,31%

TAK

TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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w tym na:

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Wydatki związane z

Przeznaczenie
prognozowanej
Wyszczególnienie

nadwyżki
budżetowej 10'

Wydatki bieżące

funkcjonowaniem

Wydatki objęte

na

organów jednostki

limitem, o którym

Wydatki

Nowe wydatki

Wydatki

wynagrodzenia i

samorządu

mowa w art. 226

inwestycyjne

inwestycyjne 13>

majątkowe w

składki od nich

terytorialnego 11)

ust. 3 pkt 4

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup
papierów

bieżące

majątkowe

kontynuowane 12>

11.3.1

11.3.2

11.4

formie dotacji

wartościowych

naliczane

ustawy

10

10.1

11.1

11.2

11.3

Wykonanie 2016

0,00

0,00

13 528 769,43

3 329 466,39

496 188,00

0,00

496 188,00

Wykonanie 2017

0,00

0,00

14 126 207,82

3 374 741,01

933 289,02

33 763,50

899 525,52

Plan 3 kw. 2018

0,00

0,00

15 359 272,07

3 842 191,00

16 097 008,00

163 762,00

15 933 246,00

Wykonanie 2018

0,00

0,00

15 232 887,04

3 522 383,68

16 104 636,05

144 069,37

15 960 566,68

Lp

11.5

11.6

197 765,00

3 170 627,83

220 000,00

899 525,52

8 419 271,22

15 000,00

15 424 347,00

7 078 392,00

11 000,00

15 960 566,68

5 513 959,23

10 000,50

2019

0,00

0,00

15 229 659,50

3 827 663,00

9 132 641,00

646 148,00

8 486 493,00

8 486 493,00

3 310 000,00

0,00

2020

1 963 350,00

1 963 350,00

14 964 452,00

3 744 542,00

536 480,00

100 685,00

435 795,00

435 795,00

3 155 222,00

0,00

2021

1 954 150,00

1 954 150,00

15 114 097,00

3 781 987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 846 021,00

0,00

2022

2 026 450,00

2 026 450,00

15 265 238,00

3 819 806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 025 202,00

0,00

2023

1 698 750,00

1 698 750,00

15 417 890,00

3 858 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 729 661,00

0,00

2024

1 506 750,00

1 506 750,00

15 072 069,00

3 896 585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 199 804,00

0,00

2025

1 218 750,00

1 218 750,00

15 727 790,00

3 935 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 554 870,00

0,00

1 218 750,00

1 218 750,00

15 885 068,00

3 974 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 622 606,00

0,00

2026

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art

w tym:

5 ust

1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wydatki bieżące

na realizację

Dochody

Dochody bieżące
majątkowe

na programy,
programy,

projekty lub

Środki określone w

zadania

Wyszczególnienie

finansowane z
udziałem

środków, o

środki określone
w art. 5 ust

1 pkt

2 ustawy

środki określone

projekty lub

art. 5 ust. 1 pkt 2

zadania

ustawy wynikające

finansowane z

wyłącznie z

udziałem

zawartych umów na

środków, o

realizację

których mowa w

programu, projektu

art. 5 ust. 1 pkt 2 i

lub zadania 14)

3 ustawy

w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy
środki określone
w art

5 ust. 1 pkt

2 ustawy

których mowa w

wynikające

programu,

na programy,

projektu lub

projekty lub

zadania
finansowane z
udziałem

wyłącznie z

środków, o

zawartych umów

których mowa w

na realizację

art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

Wydatki bieżące

na

programu,

zadania
finansowane

środkami

określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2
ustawy

wynikające

wyłącznie z
zawartych umów

z podmiotem
dysponującym

art. 5 ust. 1 pkt 2 i

środkami, o

3 ustawy

których mowa w

projektu lub

art. 5 ust. 1 pkt 2

zadania

ustawy

Lp

12.1

12.1.1

12.1.1.1

12.2

12.2.1

12.2.1.1

12.3

12.3.1

12.3.2

Wykonanie 2016

18 825,76

18 825,76

18 825,76

2 536,39

2 536,39

2 536,39

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2017

0,00

0,00

0,00

1 335 707,65

1 330 473,70

1 330 473,70

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2018

90 210,00

90 210,00

90 210,00

7 924 570,00

6 415 343,00

5 944 741,00

112 762,00

90 210,00

90 210,00

Wykonanie 2018

89 225,74

89 225,74

89 225,74

6 961 526,70

5 452 299,95

5 452 299,95

111 901,18

89 520,94

89 520,94

2019

625 613,00

546 688,00

546 688,00

1 920 895,00

1 681 076,00

1 681 076,00

625 318,00

546 393,09

546 393,09

2020

100 685,00

87 977,00

87 977,00

0,00

0,00

0,00

100 685,00

87 977,00

87 977,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7 1 oraz 12.8 1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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w tym:

Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,
projekty lub zadania
finansowane z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.4

finansowane

środkami
określonymi w art.

5 ust. 1 pkt 2
ustawy

12.4.1

w tym:

w tym:

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
zawartą po dniu 1
stycznia 2013 r.
umową na realizację
programu, projektu lub
zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

w tym:

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w
związku z umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami

Wydatki majątkowe
na realizację
programu, projektu
lub zadania
wynikające wyłącznie
z zawartych umów z
podmiotem
dysponującym
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu
lub zadania
finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy
bez względu na
stopień finansowania
tymi środkami

12.4.2

12.5

12.5.1

12.6

12.6.1

12.7

12.7.1

w związku z już
zawartą umową

na realizację

programu,
projektu lub
zadania

pkt 2 ustawy

w związku z już

zawartą umową
na realizację

programu,

projektu lub
zadania

w związku z już

zawartą umową
na realizację
programu,

projektu lub
zadania

Wykonanie 2016

38 770,00

34 893,00

34 893,00

3 877,00

3 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2017

2 579 829,33

1 366 013,40

2 579 829,33

1 249 355,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2018

16 298 246,00

6 347 389,00

5 944 741,00

9 973 409,00

9 495 651,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2018

16 183 650,68

6 269 037,73

6 269 037,73

9 936 993,19

9 936 993,19

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

1 667 897,00

792 862,00

792 862,00

953 959,91

953 959,91

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

435 795,00

0,00

0,00

448 503,00

12 708,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu
zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.22
Strona 9 z 12

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego
wyniku

w tym.

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,
emisji papierów
wartościowych
powstające w
związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013
r. umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego w co
najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

w związku z już

zawartą umową
na realizację
programu,
projektu lub

zadania

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez
jednostkę samorządu
terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i
przekształcanych
samodzielnych
zakładach opieki
zdrowotnej

Dochody budżetowe
z tytułu dotacji
celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 196
ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o
działalności
leczniczej (Dz. U z
2013 r. poz. 217, z
póżn. zm.)

Wysokość
zobowiązań
podlegających
umorzeniu, o którym
mowa w art 190
ustawy o działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przekształconego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
przejętych
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na
zasadach
określonych w
przepisach o
działalności
leczniczej

Wydatki na spłatę
zobowiązań
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie
przepisów o
zakładach opieki
zdrowotnej

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego
wyniku finansowego
samodzielnego
publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

Lp

12.8

12.8.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Wykonanie 2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wykonanie 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty rat

kapitałowych oraz
wykup papierów
wartościowych, o

których mowa w
Wyszczególnienie

pkt 5.1.,

Kwota długu,

którego planowana

spłata

Wydatki

spłata dokona się z

zmniejszające dług

wydatków budżetu

X

wynikające

X
wyłącznie z tytułu

zobowiązań już

związane z

zobowiązań

umowami

wymagalnych z lat

zaliczanymi do

poprzednich,

tytułów dłużnych

innych niż w poz.

wliczanych do

14.3.3 x

państwowego

Wynik operacji

wypłaty z tytułu
wymagalnych

poręczeń i

niekasowych

wpływających na
kwotę długu (m.in.
umorzenia, różnice

gwarancji x

kursowe) x

długu publicznego

zaciągniętych x

X

Lp

14.1

14.2

14.3

14.3.1

14.3.2

14.3.3

14.4

Wykonanie 2016

3 354 800,00

0,00

0,00

1 103,18

0,00

0,00

-42 600,00

Wykonanie 2017

1 236 481,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plan 3 kw. 2018

1 003 563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-127 200,00

Wykonanie 2018

1 238 013,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-127 200,00

2019

1 751 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

1 795 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

1 786 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022

1 858 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023

1 530 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2024

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2025

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026

1 218 750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem jC sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem ,x' sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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Objaśnienia do uchwaly/zarządzenia nr X/73/2019 z dnia 2019-05-20

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR X/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
Z DNIA 20 MAJA 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019-2026

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata
2019-2026 wprowadza się następujące zmiany dotyczące 2019 roku:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24.470,00 zł;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 341.787,91 zł;
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 129.753,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 480.000,00 zł;

- zwiększenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 1.596.446,09 zł.

za organ stanowiący Dariusz Miecznikowski
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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....... fii.,,4;.........

do Protokołu Nr..... ,?f..........
z dnia

.Q.

Uchwała numer "Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2019- 2026."
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: 20.05.2019 15:37:28

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się
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.

S

Załącznik Nr........
do Protokołu Nr.... 2S.........
z dnia ..

UCHWAŁA NR X/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
7.

dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242,
art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Miejska
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:
1) Dochody w łącznej kwocie 47.710.923,17 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie

42.004.040,26 zł,

b) majątkowe w kwocie

5.706.882,91 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie 48.946.819.26 zł,z tego :
a) bieżące w kwocie

37.149.466.26 zł,

b) majątkowe w kwocie

11.797.353,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr la i 2a.

§ 4. 1. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w wysokości
1.235.896,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 735.896,09 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.987.846,09 zł oraz łączną kwotę rozchodów
budżetu w wysokości 1.751.950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w kwocie 500.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 591.400,00 zł.
§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2019 rok, które po zmianach wynoszą
11.797.353,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Id: 15035538-7269-4A32-8250-136658C9C4B5. Podpisany
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnie zący Rady
Miejśkiej

/V!

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: 15035538-7269-4A32-8250-136658C9C4B5. Podpisany
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/74/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 r.

Dział

Rozdział

Treść

§

600
60016

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Transport i łączność

3 131 200,00

111 797,00

3 242 997,00

Drogi publiczne gminne

3 131 200,00

- 3 035 000,00

96 200,00

3 125 000,00

- 3 035 000,00

90 000,00

0,00

3 146 797,00

3 146 797,00

0,00

3 146 797,00

3 146 797,00

Urzędy naczelnych organów' władzy państwowej,
kontroli i ochrony praw a oraz sądownictwa

16 240,00

22 050,00

38 290,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

13 536,00

22 050,00

35 586,00

13 536,00

22 050,00

35 586,00

Obrona narodowa

0,00

1 000,00

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

2 611 379,00

- 72 956,00

2 538 423,00

37 328,00

- 15 433,00

21 895,00

22 448,00

- 15 433,00

7 015,00

1 502 912.00

- 57 523,00

1 445 389,00

471 408,00

- 57 523,00

413 885,00

1 064 367,00

157 958,91

1 222 325,91

Pozostała działalność

0,00

157 958,91

157 958,91

Wpływy z różnych dochodów

0,00

7 968,00

7 968,00

0,00

149 990,91

149 990,91

9 184 755,00

208,00

9 184 963,00

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
6630

podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

60018

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

6350
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych

751
75113

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji
2010

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom po wiato wo-gminnym) ustawami

752
75212

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

801

Oświata i wychowanie
80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104

Przedszkola

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
2030

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków

gmin, związków powiatowo-gminnych)

Pomoc społeczna

852
85295

0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

6330

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

855

Rodzina
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Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

85502

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

3 283 253,00

208,00

3 283 461,00

14,00

18,00

32,00

4 239,00

190,00

4 429,00

139 868,00

80 000,00

219 868,00

0,00

80 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

80 000,00

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0940

Wpływy z rozl iczeń/zwrotów z lat ubiegłych

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195

Pozostała działalność

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

6260

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

Razem:
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47 410 865,26

300 057,91

47 710 923,17
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Załącznik Nr 1 a do uchwały Nr X/74/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 maja 2019 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.

Dział

Rozdział

751
75113

Przed zmianą

Treść

§

Zmiana

Po zmianie

Urzędy naczelnych organów7 władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 240,00

22 050,00

38 290,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

13 536,00

22 050,00

35 586,00

13 536.00

22 050,00

35 586,00

Obrona narodowa

0,00

1 000,00

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

0,00

1 000,00

1 000,00

0.00

1 000,00

1 000,00

9 389 284,26

23 050,00

9 412 334,26

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnynr)

ustawami

752
75212

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

2010

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami

Razem:
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/74/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 maja 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 r.

Dział

Rozdział

Treść

§

700
70095

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Gospodarka mieszkaniowa

3 124 286,00

-27 000,00

3 097 286,00

Pozostała działalność

2 631 297,00

-27 000,00

2 604 297,00

228 000,00

-27 000,00

201 000,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

16 240,00

22 050,00

38 290,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

13 536,00

22 050,00

35 586,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

22 050,00

22 050,00

Obrona narodowa

0,00

1 000,00

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

0,00

1 000,00

1 000,00

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

1 000,00

2 465 181,00

343 280,00

2 808 461,00

37 183,00

343 280,00

380 463,00

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400
i pomieszczenia garażowe

751
75113

3030

752
75212

4300

852

Pomoc społeczna
85295

Pozostała działalność

3110

Świadczenia społeczne

0,00

13 280,00

13 280,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

330 000,00

330 000,00

9 225 470,00

208,00

9 225 678,00

3 252 253,00

208,00

3 252 461,00

4 239,00

190,00

4 429,00

14,00

18,00

32,00

1 075 000,00

150 000,00

1 225 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

Kultura fizyczna

622 757,00

54 015,00

676 772,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

310 657,00

54 015,00

364 672,00

42 000,00

27 740,00

69 740,00

0,00

26 275,00

26 275,00

48 403 266,26

543 553,00

48 946 819,26

855

Rodzina
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

85502

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
2910
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4580

921

Pozostałe odsetki

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92195

Pozostała działalność

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

6060
budżetowych

926
92605

4300

Zakup usług pozostałych

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
4400

i pomieszczenia garażowe

Razem:
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Załącznik Nr 2a do uchwały Nr X/74/2019

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 20 maja 2019 r.
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU
ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.

Dział

Rozdział

Treść

§

751

75113

3030

752
75212

4300

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

16 240,00

22 050,00

38 290,00

Wybory do Parlamentu Europejskiego

13 536,00

22 050,00

35 586,00

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

22 050,00

22 050,00

Obrona narodowa

0,00

1 000,00

1 000,00

Pozostałe wydatki obronne

0,00

1 000,00

1 000,00

Zakup usług pozostałych

0,00

1 000,00

1 000,00

9 389 284,26

23 050,00

9 412 334,26

Razem:
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/74/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 maja 2019 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 987 846,09

1

Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

1 596 446,09

2

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze
środków publicznych

951

300 000,00

3

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

952

1 091 400,00

Rozchody ogółem:

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
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1 751 950,00
992

1 751 950,00
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/74/2019
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 20 maja 2019 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 r.

Dział

Rozdział

Treść

§

600
60016

6050

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Transport i łączność

8 153 596,00

0,00

8 153 596,00

Drogi publiczne gminne

8 153 596,00

0,00

8 153 596,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8 153 596,00

0,00

8 153 596,00

250 000,00

0,00

250 000,00

80 000,00

0,00

80 000,00

6 818 596,00

0,00

6 818 596,00

Przebudowa ulicy Zachodniej

1 005 000,00

0,00

1 005 000,00

Gospodarka mieszkaniowa

2 027 897,00

0,00

2 027 897,00

360 000,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

360 000,00

360 000,00

0,00

360 000,00

1 667 897,00

0,00

1 667 897,00

792 862,00

0,00

792 862,00

792 862,00

0,00

792 862,00

875 035,00

0,00

875 035,00

875 035,00

0,00

875 035,00

Administracja publiczna

88 000,00

0,00

88 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

88 000,00

0,00

88 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

88 000,00

0,00

88 000,00

88 000,00

0,00

88 000,00

Modernizacja ulicy Długiej - etap I

Opracowanie dokumentacji projektowej na

przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła

Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez
przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej

700
70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060

budżetowych

Wykup gruntów

70095

Pozostała działalność

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy
ulicy Mickiewicza 33 i 27A

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy

ulicy Mickiewicza 33 i 27A

750
75023

6050

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz

z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego

801
80104

6050

Oświata i wychowanie

130 000,00

0,00

130 000,00

Przedszkola

130 000,00

0,00

130 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

0,00

130 000,00

130 000,00

0,00

130 000,00

Pomoc społeczna

0,00

330 000,00

330 000,00

Pozostała działalność

0,00

330 000,00

330 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

330 000,00

330 000,00

0,00

330 000,00

330 000,00

Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego

nr 1

852
85295

6050

Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+
w Makowie Mazowieckim
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900
90001

6050

90015

6050

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

617 860,00

0,00

617 860,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

592 000,00

0,00

592 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

592 000,00

0,00

592 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej

592 000,00

0,00

592 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

25 000,00

0,00

25 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

0,00

25 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej

25 000,00

0,00

25 000,00

860,00

0,00

860,00

860.00

0,00

860,00

860,00

0,00

860,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

150 000,00

150 000,00

Pozostała działalność

0,00

150 000,00

150 000,00

0.00

150 000,00

150 000,00

0.00

150 000.00

150 000,00

Pozostała działalność

90095

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
6660
w art

184 ustawy, pobranych nienależnie lub

w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków

majątkowych
Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków
majątkowych

921
92195

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

6060
budżetowych

Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do

realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego

Domu Kultury

926
92695

6050

Kultura fizyczna

300 000,00

0,00

300 000,00

Pozostała działalność

300 000,00

0,00

300 000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000,00

0,00

300 000,00

300 000.00

0,00

300 000,00

11 317 353,00

480 000,00

11 797 353,00

Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji
i odpoczynku w Makowie Mazowieckim

Razem
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 300.057,91 zł, w tym:
zmniejszenie dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 3.035.000 zł, w tym: zmniejszenie dochodów
z tytułu dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę 35.000 zł, oraz
przeniesienie dotacji w kwocie 3.000.000 zł do rozdziału 60018;

zwiększenie dochodów w rozdziale 60018 o kwotę 3.146.797 zł ze środków dotacji w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych;
zwiększenie dochodów w rozdziale 75113 o kwotę 22.050 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie
z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DOS-980-5/19;
zwiększenie dochodów w rozdziale 75212 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji celowej na zadania
z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych;
zmniejszenie dochodów w dziale 801 o kwotę 72.956 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją
nr 40 Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;

zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 157.958,91 zł z tytułu dotacji celowej zgodnie
z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 46 oraz środków z Powiatowego Urzędu Pracy
na organizację prac społecznie użytecznych;
zwiększenie dochodów w rozdziale 85502 o kwotę 208 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego
wraz z odsetkami za lata ubiegłe;

zwiększenie dochodów w rozdziale 92195 o kwotę 80.000 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu
Promocji Kultury;
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 543.553,00 zł, w tym:
zmniejszenie wydatków w rozdziale 70095 o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na usługi
kompleksowego zarządzania budynkami rekreacyjno sportowymi;

zwiększenie wydatków w rozdziale 75113 o kwotę 22.050 zł na wypłatę diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych;

zwiększenie wydatków w rozdziale 75212 o kwotę 1.000 zł na opracowanie mapy topograficznej
miasta do celów obronnych;
zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 343.280 zł z przeznaczeniem na organizację
prac społecznie użytecznych oraz zadanie inwestycyjne pn: „ Utworzenie i wyposażenie Klubu
Seniora+ w Makowie Mazowieckim” (330.000 zł);

zwiększenie wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 208 zł z tytułu zwrotu świadczenia rodzinnego
za lata ubiegłe;
zwiększenie wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 150.000 zł na zadanie pn: „Zakup mobilnej
sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury”;

zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 o kwotę 54.015 zł na usługi kompleksowego
zarządzanie budynkami rekreacyjno-sportowymi oraz obsługę techniczno-porządkową obiektów
sportowych (boisk).
ZASTĘPCA Mp-RMISTRZA

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

Uchwała numer X/74/2019 "Uchwała w sprawie dokonania zmian w
uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok." 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: 20.05.2019 15:41:46

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Bielacki
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jestem przeciw
BRAK

Grzegorz Boguszewski
Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Sławomir Maciej Leśniak
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
KrzysztofAdam Ogar
Marian Paczkowski
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski
Tadeusz Szczuciński
Wojciech Traczewski

Wstrzymuję się

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

Numer załącznika

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

Załącznik Nr.... .............

do Protokołu Nr.... .'O..........
z dnia .J2.CZ..Ć2sLCśZ

Uchwała
numer X/75/5019 "Uchwała w sprawie odwołania
Skarbnika Miasta. ” została podjęta następującą proporcją głosów:
jestem za 9, jestem przeciw 4, wstrzymuję się 2.
Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 20.05.2019 15:44:33

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za
1. Grzegorz Boguszewski
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Małgorzata Jolanta Długołęcka
Arkadiusz Dobrzyński
Paweł Falba
Dariusz Artur Miecznikowski
Jan Mróz
Mirosław Piątek
Zdzisław Sawicki
Michał Arkadiusz Śmiałkowski

Wstrzymuję się
1.
2.

G rzegorz Bielacki
KrzysztofAdam Ogar

1.
2.
3.
4.

Jestem przeciw
Sławomir Maciej Leśniak
Marian Paczkowski
Tadeusz Szczuciński
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..... J....... .
UCHWAŁA NR X/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Odwołuje się z dniem 31 maja 2019 roku Pana Pawła Gutowskiego ze stanowiska Skarbnika Miasta
Makowa Mazowieckiego.

2. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/75/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta
Zgodnie z art. art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) do wyłącznej właściwości rady miasta należy powoływanie
i odwoływanie, na wniosek burmistrza, skarbnika miasta, będącego głównym księgowym budżetu
miasta.
W dniu 25 lutego 2019 roku Pan Paweł Gutowski wypowiedział stosunek pracy na stanowisku
Skarbnika Miasta Makowa Mazowieckiego nawiązany na podstawie powołania, z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 maja 2019 roku.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wnosi o odwołanie
Pana Pawła Gutowskiego ze stanowiska skarbnika miasta.
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

