
RADA MIEJSKA 

w MAKOWIE MAZOWIECKIM 

woj. mazowieckie 

Maków Mazowiecki, 20.05.2013 r. 

WOR-II.0002.31.2013 

Pani/Pan 

...................9:1.~7.............................. . 


ZAPROSZENIE 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam 
na XXXI sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 
6 czerwca 2013 roku o godz. 1400 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem 
obrad: 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocnośc i obrad. 
1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian . 
2. 	 Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady . 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyjętych uchwał . 
4. 	 Zapytania i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na 

czas nieokreślony . 
6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mien ie komunalne. 
7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
8. 	 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Mieście Maków 

Mazowiecki. 
9. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami ko munalnymi . 

lO. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie 
Mazowieckim. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zm ian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2034. 

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

13. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki. 

14. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowej pożyczki. 
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lS.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
16. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania placówek oświatowych 

do remontów w okresie wakacji 2013 roku. 
17. Przyjęcie informacji o przygotowaniach do sezonu letniego 

(wypoczynek dzieci i młodzieży). 
lS.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
19.Zapytania i wolne wnioski. 
20.Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej. 

Miejskiej 



Protokół z XXXI sesji 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 


odbytej w dniu 6 czerwca 2013 r. 

w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 


radnego Wa ldemara Zabielskiego. 


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

1400 Obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej, radny Waldemar Zabielski. Przywitał radnych, 
Burmistrza Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy. 

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Nieobecni: radna Elżbieta Michalska i radny Janusz 
Zalewski. Obecnych na sesji było 13 radnych. 

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

Obrady XXXI sesji trwały w czasie od godz. 1400 do godz. 1640 
. 

Ad pkt lo 

Przewodniczący RM zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poinformował, że uległa zmianie główka uchwały w 
punkcie 5 - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu 
na czas nieokreślony na - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, 
ponieważ został dodany dodatkowy ustęp. Zaproponował zdjęcie z porządku obrad 
punktu nr 15 - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z powodu wycofania 
skargi. 

Przewodniczący RM zmiany porządku obrad zgłoszone przez Burmistrza Miasta poddał 
pod głosowanie: 

• za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Zmiana porządku obrad została przyjęta. 

Przewodniczący Komisji Budżetu ( ... ) Dariusz Miecznikowski zaproponował zdjęcie z 
porządku obrad punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w 
Mieście Maków Mazowiecki ze wzg lędu na pismo mieszkańców jednej z ulic gdzie 
będzie nadawana nazwa, którzy proszą, aby ich ulica nazywała się ul. Malinowa a nie 
jak proponuje Burmistrz Miasta ul. ks. Jana Twardowskiego. Dodał, że tę uchwałę 
można podjąć na następnej sesji po konsultacji Burmistrza Miasta z mieszkańcami. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski zmianę porządku obrad zgłoszoną przez 
Przewodniczącego Komisji Budżetu ( ... ) Dariusza Miecznikowskiego poddał pod 
głosowanie: 



za 	- 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Zmiana porządku obrad została przyjęta. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski odczytał porządek obrad po zmianach. 

1. 	 Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian. 
2. 	 Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady. 
3. 	 Informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady i sprawozdanie z 

realizacji przyjętych uchwał. 
4. 	 Zapytan ia i interpelacje Radnych. 
5. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony. 
6. 	 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mienie komunalne. 
7. 	 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 
8. 	 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

9. 	 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta 
Makowa Mazowieckiego na 2013 r. 

12. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki. 

13. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki. 

14. Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania placówek oświatowych do remontów 
w okresie wakacji 2013 roku. 

15. Przyjęcie informacji o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci i 
młodzieży) . 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 
17. Zapytania i wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski porządek obrad poddał pod głosowanie: 

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Ad pkt 2. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski poinformował, że protokoły z XXIX i XXX sesji 

były do wglądu w Biurze Rady. 


Uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM przyjęcie protokołów z XXIX i XXX 
sesji poddał pod głosowanie: 

za 	- 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów . 
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Protokoły z XXIX i XXX sesji zostały przyjęte. 

Ad pkt 3. 
Burmistrz Miasta Janusz Jankowski przedstawił informację z działalności między 
sesjami Rady i sprawozdanie z realizacj i przyjętych uchwał, które stanowią załącznik 
nr 3 do protokołu. 

Ad pkt 4 . 

Zapytania i interpelacje Radnych. 


• 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( 00' ) Andrzej Bronowicz powiedział, że mieszkańcy 
Makowa Mazowieckiego, dzieci i młodzież wyrzucają na ulicę oraz chodniki różnego 
rodzaju papiery po lodach i rodzaju słodyczach . Zostaw i ają również opakowania po 
płynach i butelki na parapetach okien posesji w Rynku . Ta sytuacja trwa już od 
dawna, ponieważ nie ma pOjemników na śmieci a miasto nie przyzwyczaja 
mieszkańców to tego żeby zachowywali się w sposób kulturalny i wyrzucali śmieci we 
wskazane miejsce. W związku, z tym, że od lipca wchodzi w życ i e nowa ustawa o 
utrzymaniu porządku i czystości w gminach dobrze byłoby, aby tej rewolucji 
śmieciowej towarzyszyła ewolUCja w stronę normalności. Należy przywrócić w mieście 
oczywiście w rozsądnych ilościach pojemniki na śmieci. Poprosił Burmistrza Miasta, 
aby rozważył taką propozycję . 

Ad pkt 5. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski zwrócił uwagę, że treść tej uchwały diametralnie 
się zmieniła . Chodzi o to, że na posiedzenia komisji opiniowana była ta uchwała pod 
względem związania miasta z najemcą okresem umowy. Teraz jest napisane wprost, 
że rada wyraża zgodę na pominięcie procedury przetargowej. Zwrócił się z 
zapytaniem, na jaki okres wypowiedzenia umowy najmu jest przygotowany projekt 
uchwały z tym najemcą? 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjaśnił, że zmiana wzięła się z tond, iż w ustawie 

• 
o gospodarce nieruchomościami jest art. 31 ust. 4, który mówi, że wyrażenie zgody 
na taką umowę musi być poprzedzone uchwałą rady o odstąpieniu od trybu 
przetargowego. Na komisjach były rozmowy dotyczące lokali wydzielonych oraz 
niewydzielonych, lokal ten jest niewydzielony i uznano, że tego ust. 1 w § 1 nie musi 
być. Po konsultacji z mecenasem jednak dodano ten zapis, a jeśli chodzi o okres 
wypowiedzenia umowy to wynosi on trzy miesiące . 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
najmu na czas nieoznaczony. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały 
poddał pod głosowanie: 

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXI/205/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na 
czas nieoznaczony, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

3 



Ad pkt 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego 

stanowiącego mienie komuna lne. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 

komunalne. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod 

głosowanie: 


za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za" 

podjęła Uchwałę Nr XXXI/206/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w spraw ie wyrażenia 


zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne, która stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu . 


Ad pkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 

udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski 

projekt uchwały poddał pod głosowanie : 


za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXI/207/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia 
bonifikaty od ceny nieruchomości, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad pkt 8 . 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okreś l en ia szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
n i eruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie li 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski 
projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za" 
podj ęła uchwałę Nr XXXI/208/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku zmieniającą uchwałę 
w sprawie określen i a szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 1430 do 1440 
• 
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Ad pkt 9. 
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim. 

• 

Radny Marek Jaroszewski wyjaśnił, że dość długo , bo już od paru lat miasto zajmuje 
się tematem ciepłownictwa w Makowie Mazowieckim. Były różne ruchy kierowane 
przez Burmistrza Miasta i Radę Miejską po to, żeby odkupić działki od Syndyka Masy 
Upadłościowej, aby odkupić cały obiekt gdzie Burmistrz Miasta nie dokonał pewnych 
formalności. Później rozpatrywana była kwestia wykupienia udziałów od Spółdzielni 
ML-W "Jubilatka". Teraz została przedłożona następna propozycja przez Burmistrza 
Miasta, żeby stworzyć ko l ejną spółkę gdzie są już dwa podmioty, które mają wpisane 
w swój statut wykonywanie tej usługi. Wyraził zdanie, że nie zrozumiałe jest, czemu 
ma to służyć tym bardziej, że Burmistrz Miasta nie ma planów rozwojowych tej spółki, 
nie wie, kiedy to zadziała, gdzie ta firma będzie miała swoją siedzibę oraz jak będzie 
rozwiązana sprawa z siecią ciepłowniczą, która na razie należy do Spółki JUMA. 
Zwrócił się do Burmistrza Miasta, że skoro przez tyle lat nie zrobił nic w tej kwestii i 
zostało tylko półtora roku do kolejnych wyborów to może na leży dać sobie spokój z 
tym wszystkim. Odeszły już dwie duże firmy jedną z nich jest Szpital, który 
modernizuje swoją ciepłownię. Gdyby rok lub dwa lata temu zostały poczynione kroki 
w tym temacie i pozwolonoby na to żeby Spółka JUMA się rozwijała wtedy byliby 
odbiorcy, a tak w tej chwili ci odbiorcy czekają na ciepło, które firma mogłaby 

• 

sprzedawać. Tworzenie teraz spółki gdzie pewne formalności będą trwały około pół 
roku przy niewiadomej, jaki będzie jej rozwój i ile miasto będzie musiało przeznaczyć 
na to pieniędzy jest bez sensu. Jeżeli Burmistrz Miasta chce opracowywać strategię 
rozwoju ciepłownictwa w Mieście Maków Mazowiecki mógłby to zrobić, jako właściciel 
dwóch spółek i nie potrzeba do tego powoływać kolejnej firmy. Trzeba również patrzeć 
na przyszłość i jeżeli Spółka MPUK nie wygrała przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych to mogłaby zająć się tą sprawą, ponieważ jest zagrożenie zwolnień 
pracowników w tej firmie i jest to element, nad którym trzeba byłoby się zastanowić. 
Można zadać sobie pytanie czy powołanie tej spółki jest tworzeniem miejsca pracy dla 
kolejnego prezesa. Pytań jest wiele i na tyle lat rozmów tworzenie nowej Spółki jest 
niezasadne, dlatego będzie głosował przeciw podjęciu tej uchwały. Podziękował 

Burmistrzowi Miasta za to, że nastąpiło porozumienie między Prezesem Spółdz ielni 
ML-W "Jubilatka" i będzie pobudowana sieć od kotłowni przy ul. Pułaskiego 2 do ZS Nr 
2, ponieważ tam jest potrzeba wymiany kotła a pobudowanie sieci do tego budynku, 
która również zasili budynki Urzędu Miejskiego, Komendy Straży i ewentualnie bloków 
przy ul. 1 Maja jest bardZiej zasadne . 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski przypomniał, że rada swoje stanowisko w 
sprawie kierunku rozwoju ciepłownictwa określiła uchwałą z dnia 30 kwietnia 2012 
roku. Dodał, że widzi pewną niekonsekwencję ze strony Burmistrza Miasta, ponieważ 
jeśli jej nie wykonał i zwraca się z propozycją nowej uchwały to, co najmniej w treści 
tej nowej uchwały powinien być zapis, że rada uchyla uchwałę z 30 kwietnia 2012 
roku . W tej chwili jest taka sytuacja, że po przegłosowaniu uchwały w sprawie 
powołania spółki będą dwa kierunki. Pierwszy z 30 kwietnia 2012 roku, to jest 
dokonanie fuzji MPUK i Spółki JUMA w celu budowy centralnej ciepłowni, drugi z 6 
czerwca 2013 roku - powołania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, celem 
według wyjaśnień Burmistrza Miasta budowy centralnej ciepłowni. To jest jakaś 
niekonsekwencja, bo albo na leży iść w jednym kierunku albo w drugim. Jeśli z 
wykonania tamtej uchwały zrezygnowano, to w treści tej nowej uchwały powinien być 
zapis o zdjęcie, jako niezasadnej uchwały z 30 kwietnia 2013 roku. Dodał, że nie wie 
czy to jest nawet możliwe, aby dwie takie uchwały formalnie od strony prawnej 
funkcjonowały. Poprosił Pana Mecenasa, żeby określił jak należy postąpić w tym 
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przypadku i zwrócił się z zapytaniem czy mogą być dwie konkurencyjne w stosunku do 
siebie spółki ciepłownicze gdzie właścicielem jest ten sam samorząd. 

Mecenas Jacek Nieścior wyjaśnił, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić porządek 
i wprowadzić uchwałę, że traci moc uchwała z 30 kwietnia 2012 roku. Dodał, że może 
ją teraz napisać ewentualnie można ją podjąć na przyszłej sesji. Jeśli chodzi o drugą 
sprawę to nie podchodziłby do tego, że będą to dwie konkurencyjne spółki miasta, 
dlatego że może być dowolna liczba spółek oraz zakładów budżetowych, jeśli miasto 
stwierdzi, iż jest taka konieczność i nie należy rozpatrywać tego w kategoriach 
konkurencyjności. Ta nowa spółka, która ewentualnie zostanie powołana nie będzie 
konkurować ze Spółką JUMA, ponieważ będzie budowała centralną kotłownię 
infrastrukturę, natomiast Spółka JUMA do czasu jej powstania będzie dalej 
wykonywała swoje zadania a w momencie, kiedy będzie już zrealizowane te 
przedsięwzięcie to dojdzie do zgodnego z Kodeksem Prawa Handlowego wykupu 
udziałów od spółdzielni czy też rozwiązania tej spółki. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński poprosił, aby zrobić pięć 
minut przerwy na uregulowanie sprawy tejże uchwały, ponieważ mecenas powiedział, 
że potrzebuje chwi l ę na napisanie uchwały uchylającej uchwałę z dnia 30 kwietnia 
2012 roku i nie będzie trzeba czekać do następnej sesji. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 1455 do 15°5. 

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu 14 - podjęCie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/120/2012 z 
dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie restrukturyzacji gospodarki komunalnej Miasta 
Maków Mazowiecki. 

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Przewodniczący RM poinformował, że projekt uchwały został wprowadzony w punkcie 
14. 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski wyjaśnił, że występuje w 
podwójnej roli zarówno, jako przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej, udziałowca 
Spółki JUMA jak również, jako prokurent tejże spółki. Na wstępie powiedział, że ci 
wszyscy, którzy z ust niektórych radnych czy też prawników słyszeli o spółce, o 
wyborach prezesa, o prokurencie i gdy to nie było mówione w obecności 
przedstawicieli spółdzielni, usłyszeli nieprawdę. Dodał, że zainteresowani będą 
wiedzieli, o co chodzi . POinformował, że ma pytania po pierwsze, jako największy 
odbiorca ciepła, po drugie, jako udziałowiec Spółki JUMA, a po trzecie, jako Prokurent, 
który odpowiada za jej bieżącą działalność i wyraził nadzieje, że uzyska na nie 
odpowiedzi, bo sprawa jest bardzo poważna. Powiedział, że zna już wynik głosowania, 
ponieważ był na komisjach i widział jak dużą wagę Burmistrz Miasta przywiązuje do 
tej uchwały, jak również klub, a że jest wprowadzona duża dyscyplina także uchwała 
zostanie podjęta. Jednak te pytania nie będą mogły pozostać bez odpowiedzi, bo być 
może Radni, którzy będą głosowali za uchwałą mają jakąś tajemną wiedzę na temat 
istnienia tej spółki, natomiast ta wiedza należy się również innym. Nie tylko odbiorcom 
ciepła, udziałowcom Spółki JUMA, ale wszystkim mieszkańcom, dlatego że są 
angażowane pieniądze publiczne a nie prywatne i wszystko powinno być robione 
transparentnie. Nawet ci, którzy będą głosowali za uchwałą dowiedzieli się przed 
przerwą z ust mecenasa, co będzie dalej ze Spółką JUMA. Dodał, że chciałby się 
dowiedzieć od wnioskodawcy, jakie są plany właściciela większościowego w Spółce, 
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JUMA, co do funkcjonowania tej spółki, bo ma prawo nie wiedzieć, jakie są zasady 
Kodeksu Spółek Handlowych, na których ma polegać wykup udziałów ze Spółki JUMA. 
Przypomniał, że kiedy spółdzielnia budowała blok na ul. Admirała Rikovera to najpierw 
znalazła odbiorców mieszkań i dopiero przystąpiła do budowy. Państwo Radni 
podejmując dzisiaj uchwałę mówią, że za jakiś czas nastąpi wykup udziałów od Spółki 
JUMA. Żeby je wykupić to ktoś je musi sprzedać, a nikt z właścicielem tych udziałów 
do tej pory nie rozmawiał. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że autorytet w 
sprawach ciepła Zastępca Burmistrza Grzegorz Napiórkowski, który jest 
odpowiedzialny za cała gałąź gospodarki komunalnej zgodnie z Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim dowiaduje się z gazet o 
nowej spółce, to albo to jest transparentne albo coś jest na rzeczy. Wyjaśnił, że się 
przygotował i miał zacytować pewne stwierdzenia z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki 
JUMA, posiedzenia wspólników tej spółki, ze spotkania Prezydium Rady Miejskiej z 
Prezydium Rady Nadzorczej, ale uważał, że mówienie tego teraz mija się z celem, 
ponieważ decyzje już zapadły. Krótko zacytował wypowiedzi Przewodniczącego RM i 
Burmistrza Miasta, wyjaśnił, że jest to protokół podpisany zarówno przez 
przedstawicieli władzy miasta jak i przedstawicieli spółdzielni - "Pan Janusz Jankowski 
wyraził pozytywną opinię na temat funkcjonowania Spółki JUMA poinformował Zarząd, 
że odbyło się spotkanie wspólników spółki, co świadczy o woli jej utrzymania, sam nie 
wyobraża sobie jej rozwiązania czy upadłości" . Zadał pytanie czy to, co dzisiaj 
powiedział pan mecenas to jest stanowisko biura prawnego, bo jeśli tak to nie od tego 
jest radca prawny, czy jest to stanowisko Burmistrza Miasta? Kontynuował - "wyraził 
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zdanie, iż chętnie pozna opinię zarządu spółdzielni na ten temat. Na pytanie czy 
spółka ma istnieć w dotychczasowej formie odpowiedział twierdząco, stwierdził, że 
możemy sprawdzić wspólnie lokalizację nowej kotłowni. Uznał, że zmiana umów w 
spółce z odbiorcami ciepła była trafionym pomysłem. Zwrócił uwagę, iż nie był osobą 
decyzyjną w sprawie spółki, osobą, która reprezentowała stanowiska miasta oraz 
pilotowała sprawy jej dotyczące był Zastępca Burmistrza Miasta Grzegorz 
Napiórkowski." Zacytował wypowiedź Pana Przewodniczącego RM - "Pan Waldemar 
Zabielski pOinformował, że przedłożona propozycja ... ", (fuzja Spółki MPUK i Spółki 
JUMA) - " ...wynika z dyskusji Rady Miejskiej na Komisji Konsultacyjnej, fuzja spółek 
zapobiegnie: generowaniu nowych struktur, zapewni wykorzystanie struktur 
administracyjnych zasobów, jest to naj prostsze i najbardziej efektywne rozwiązanie, 
jakie może być przedstawione". POinformował, że każdy ma prawo do zmiany swojej 
opinii i swoich poglądów, ale mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jakie to przesłanki 
zaszły, że ta zmiana nastąpiła. Były trzy posiedzenia komisji RM, Komisja Oświaty ( .. . ), 
Komisja Polityki Regionalnej i Komisja Budżetu, ( ... ) na których niczego nie można 
było się dowiedzieć, mało tego Burmistrz Miasta sam powiedział, że jeszcze nie wie 
jak to dalej będzie wyglądało. W przerwie dowiedział się, że ta spółka pójdzie drogą 
Pana Kondrackiego, czyli weźmie kredyt pod hipotekę nieruchomości, którą nabędzie, 
co jest zdarzeniem przyszłym, niepewnym w drodze egzekucji komorniczej, a potem 
będzie spłacać go ze sprzedaży ciepła. W tym jest jakiś odwrócony porządek rzeczy, 
bo jeśli jest taki pomysł i jest on świetny to jak najbardziej należy stworzyć nową 
spółkę, ale czy najpierw nie powinny być poukładane sprawy, o których wspominał, a 
uchwała powinna być dopiero zwieńczeniem tego planu. Powiedziane jest, że spółka 
wybuduje kotłownie, ale komu będzie sprzedawać ciepło, a jeśli już jakiś odbiorców 
pozyska to, czym będzie to ciepło przesyłać, bo sieci są własnością Spółki JUMA. Nie 
zachodzą żadne przesłanki do ogłoszenia upadłości Spółki JUMA, o czym tu 
wspominano, bo firma wcale nie jest w takiej złej kondycji i już wkrótce będzie 
podłączać nowych odbiorców takich jak ZUS, bloki TBS-u czy Bank Spółdzielczy. Może 
dość bez rozmowy ze wspólnikiem mniejszościowym do wrogiego przejęcia, ale 
mówienie o tym publicznie to jest działanie na szkodę spółki przez jednego z 
właścicieli. Reasumując wyraził zdanie, że powinno być powiedziane jak to będzie 
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dalej wyglądać, bo spółdzielnia chciałaby się wyzwolić z bycia w Spółce JUMA i od 
problemów z tym związanych, ale najpierw chce poznać plany i zasady 
funkcjonowania nowej spółki. W tej chwili nowa spółka dostaje 250.000,00 złotych z 
przeznaczeniem na wykonanie projektu nowej kotłowni, a kto zmusi ten nowy zarząd, 
żeby je wydał na ten projekt. Słyszał jak mówiono, że właściciel, ale tak nie jest, bo 
miasto ma swoje spółki w 100% i nie potrafi zmusić ani zarządu ani rady nadzorczej 
do pewnych rzeczy. Zapytał czy do tej spółki dojdzie drugi inwestor, bo jeśli dojdzie 
na zdrowych zasadach a nie jak to jest obecnie w Spółce JUMA i wniesie większe 
udziały to wtedy będzie rządził, a kto za to zapłaci, odbiorcy ciepła. Dodał, że roztacza 
taki czarny scenariusz, ale tylko i wyłącznie , dlatego że nie została przedstawiona 
żadna wiedza na temat tego tworzonego podmiotu. Mówi się, że Spółka JUMA coś 
paraliżuje, to w takim razie, w którym momencie, jaką decyzję, którą kandydaturę na 
prezesa spółki przedstawiciele spółdzielni odrzucili a którą proponowało miasto. Nikt 
nie jest wstanie podać takich przykładów, bo ich nie ma. Wyjaśnił, że miasto ma w 
Spółce JUMA 1.100.000,00 złotych, wartość rynkowa spółki jest o wiele wyższa, nie 
mówiąc już o wartości rynku ciepłowniczego, bo to też ma swoją cenę. Dzisiaj ryzyko 
ponoszą wszyscy, dlatego chciałby wiedzieć, jaki to jest pomysł i jak to wszystko ma 
wyglądać, a być może będzie pierwszym orędown i kiem utworzenia tej spółki. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poprosił Prezesa MPUK, żeby przedstawił 
argumenty, którymi go przekonywał, aby nie dokonywać fuzji MPUK i Spółki JUMA 
oraz żeby wyjaśnił jak dalej spółka będz ie funkcjonowała po przegranych przetargach, 
ponieważ roztaczane są apokaliptyczne wizje i czy rzeczywiście będą zwalniani 
pracownicy. 

Prezes MPUK Jacek Żebrowski wyjaśnił, że Spółka MPUK jest powołana głównie do 
produkcji i dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków i na tym się zna, natomiast 
ciepłem nigdy się nie zajmowała w związku z tym nie ma takich pracowników, 
fachowców ani możliwości. Jeśli chodzi o informację, że będą zwolnienia z powodu 
przegranych przetargów to wszyscy wiedzą, że gospodarowaniem odpadów na terenie 
miasta zajmowała się nie tylko Spółka MPUK, bo był też inny podmiot gospodarczy 
zbierający odpady i praktycznie tą działalnością w spółce zajmowało się tylko kilka 
osób. Dodał, że pierwszy raz słyszy o jakiś zwolnieniach, wyjaśnił, że żadnych 
zwolnień nie planował ani na ten moment nie planuje. Decyzje o zwolnieniu ludzi 
podejmuje się w momencie, kiedy wynik ekonomiczny i działalność prowadzona przez 
spółkę nie przynosi takich dochodów, żeby pokrywały koszty. Jeżeli na dzień dzisiejszy 
spółka przynosi dochody, które pokrywają koszty, to nię ma podstaw, żeby ludzi 
zwalniać, nie wspominając względów społecznych, ponieważ w Makowie Mazowieckim 
ciężko jest znaleźć pracę. Poza tym ludzie, którzy pracowali przy odbiorze odpadów z 
całym szacunkiem dla nich, ale nie znają się na zastępstwie inwestycyjnym, nadzorze 
oraz prowadzeniu spraw ciepła i opalaniu, bo to nie jest ich branża . Dodał, że jeśli nie 
wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze . Spółka MPUK prowadzi inwestycje na 
potrzeby mieszkańców w sektorze usług wodociągowo - kanalizacyjnym, nie uzyskuje 
na ten cel żadnego wsparcia z Urzędu Miasta, nie uzyskuje poręczenia kredytów, które 
inne firmy otrzymują tylko spółka musi sama znaleźć środek gwarantujący spłatę 
kredytu, a te wszystkie zabezpieczenia kosztują. MPUK posiada już zadłużenie w 
wysokości około 3.000.000,00 złotych, na co ustanowione są trzy hipoteki na 
nieruchomościach z uwagi na to, o czym wspominał, że nie ma poręczenia kredytu. 
Obecnie jest sytuacja, gdzie jest przydzielony kredyt na budowę sieci kanalizacji 
potrzebne jest zabezpieczenie. Wyjaśnił, że zwrócił się ustnie z prośbą do Burmistrza 
Miasta o poręczenia kredytu i otrzymał odpowiedź , że nie ma takiej możliwości. Teraz 
znów musi ustanawiać hipoteki i będzie to załatwione, ale oczywiście to wszystko 
kosztuje, a naj prostszym rozwiązaniem byłoby poręczenie ze strony miasta, bo to nic 
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nie kosztuje tylko należy zmienić w budżecie wskaźnik zadłużenia miasta o taką 
kwotę, jaka jest w danym roku do spłaty. Z tych powodów nie widzi możliwości 
zainwestowania ogromnych pieniędzy w majątek, który jest przedmiotem uchwały 
dzisiaj podejmowanej. Oprócz tego spółka ma plany inwestowania na rok bieżący i 
następne lata, które są określone kwotowo, rzeczowo i czasowo, dlatego nie ma 
możliwości dalszego zastawiania majątku, ponieważ nie ma go aż tak dużo. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski sprostował, że nie jest tak jak mówi Pan 
Prezes Jacek Żebrowski, iż poręczenie kredytu nic nie kosztuje i jest to tylko 
wirtualne, ponieważ działa to na takiej zasadzie jak bankowy debet i zmienia zdolność 
kredytową miasta. 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski dodał, że każde poręczenie w budżecie miasta dla 
innych podmiotów jest tak samo traktowane jakby miasto zaciągnęło kredyt czy 
pożyczkę z banku. 

• 
Prezes MPUK Jacek Żebrowski poprosił, żeby Skarbnik Miasta odpowiedział, czy 
wysokość zaciągniętego kredytu obciąża budżet miasta w danej chwili czy tylko rata 
przypadająca na dany rok . 

Skarbnik Miasta Paweł Gutowski odpowiedział, że jeżeli miasto na dzień dzisiejszy 
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poręczyłoby 100.000,00 złotych, to ta suma w budżecie już musiałaby być zawarta z 
rozpisaniem na lata spłaty. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski poinformował, że nie chce, aby ta dyskusja 
poróżniła go z Prezesem SMLW "Jubilatka" Lechem Gadomski. Dodał, że wybiera się 
na przetarg w sprawie węgla i podziękował za jego ogłoszenie, ponieważ wcześniej 
były rozmowy o potrzebie dołożenia pieniędzy z budżetu miasta. Wracając do pytań 
postawionych przez Pana Prezesa Lecha Gadomskiego poinformował, że na dzień 
dzisiejszy nie jest takie proste, aby na nie odpowiedzieć, ponieważ żeby zlecić projekt 
to najpierw trzeba wiedzieć, na której działce. Poza tym prezes, który zostanie 
wybrany może mieć inną wizje, co do strategii realizacji tej inwestycji. Odpowiadając 
na pytanie Pana Radnego Marka Jaroszewskiego zadane na wczorajszej komisji a 
dotyczące spotkań ze wspólnikiem wyjaśnił, że jeśli ktoś sugeruje, że Burmistrz Miasta 
nie wyraża woli takich spotkań to, to samo można powiedzieć o drugiej stronie. 
Wyraził zdanie, że w miarę potrzeb takie spotkania będą się odbywały, ponieważ o 
rzeczach takich jak podłączenie do siedzi TBS-u, ZUS-u i Banku Spółdzielczym, o 
których mówiono dzisiaj publicznie dowiedział się dopiero trzy dni temu. Dodał, że 
skorzystał z zaproszenia Rady Nadzorczej i był na spotkaniu, podczas którego nie 
zostawiono na nim suchej nitki. POinformował, że protokołu z tego spotkania nie 
podpisał, ponieważ dwie godziny była mowa generalnie o cieple a fuzja wyszła w ciągu 
ostatnich kilku minut. Wyjaśnił, że jest zwolennikiem dopracowywania szczegółów w 
gabinetach a nie publicznie, ponieważ na sesji powinno odbywać się tylko głosowanie. 
Kompetencje jego Zastępcy, który przez te wszystkie lata pilotował sprawy ciepła nie 
uległy zmianie, ale w tej chwili sam zaczął angażować się w to bardziej i to z jego 
inicjatywy wyszła propozycja dotacji dla Spółki JUMA na wykupienia sieci za 
1.600.000,00 złotych, potem wykupienie działki i cały czas myślał, żeby to było 
robione wspólnie. Dodał, że zawsze chciał współpracować z Radą Miejską, razem 
konsultować i podejmować decyzje. Ze względu na to, iż żadna jego dotychczasowa 
propozycja nie zyskała akceptacji stąd przedłożył kolejną, dotyczącą utworzenia nowej 
spółki. Powiedział, że nie podejmie żadnej decyzji, która naraziłaby miasto na szwank 
i nie myśli o likwidacji Spółki JUMA, ponieważ mieszkańcom należy dostarczać ciepło, 
a nie wiadomo, kiedy nowa kotłownia ruszy. W momencie, kiedy powstanie nowa 
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spółka i zacznie działać wtedy trzeba będzie rozważyć, co dalej i dojść wspólnie do 
konsensusu, ponieważ wszyscy wiedzą, jaki jest stan piecy przy ul. Kopernika 12. Co 
do podmiotu zewnętrznego to nie jest tak, że przyjdzie nowy podmiot da większy 
wkład i będzie rządził, ponieważ nie zostaną podjęte żadne decyzje bez rozmów i 
konsultacji z radnymi. Sprostował, że nigdy nie instruował radnych jak mają głosować, 
a ponieważ żadna z dotychczasowych propozycji nie zyskała akceptacji, to posłuchał 
podpowiedzi oraz sugestii radnych i zrodził się pomysł powołania nowej spółki, który z 
chwilą podjęcia decyzji będzie realizowany bez konfliktów. Zadeklarował, że nie powie 
złego słowa na temat ustaleń ze wspólnikami i tego, co będzie się działo w Spółce 
JUMA. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wyjaśnił, że jego marzeniem i wizją jest 
zobaczyć centralna ciepłownię. To, co powiedział na wspominanym przez Pana Prezesa 
Lecha Gadomskiego spotkaniu nadal podtrzymuje, że to była najprostsza i słuszna 
koncepcja budowy ciepła, ale od tego czasu minął już rok i to nie zostało 

zrealizowane, dlatego trzeba szukać innej koncepcji. Poza tym wielu z tych stwierdzeń 
wspominanych przez Pana Prezesa wcześniej nie słyszał. Dodał, że minęło już dziesięć 
lat istnienia Spółki JUMA a problem ciepła w mieście nadal nie został rozwiązany, 
dlatego trzeba szukać innych pomysłów, aby zabezpieczać w ciepło nie tylko określoną 
liczbę ludzi głównie mieszkańców bloków, ale również instytucje i budynki prywatne. 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski sprostował, że to nie na tym 
spotkaniu nie zostawiono na Burmistrzu Miasta suchej nitki tylko chodziło mu o inne 
spotkanie. Te, o którym wspomniał Burmistrz Miasta było w sprawie odkupienia przez 
miasto udziałów od spółdzielni i w monecie, kiedy na pytanie członków Radny 
Nadzorczej - w jakim celu, Burmistrz Miasta nie udzielił odpowiedzi wtedy Rada 
wyraziła swoje zdanie na ten temat, ale nikt Pana Burmistrza nie obraził. Co do 
protokołu z tego spotkania, o którym on wspominał to wyjaśnił, że jest to protokół 
niesfałszowany i podpisany. 

Przewodniczący RM wtrącił, że nie chodziło mu o to, że nie słyszał tych wypowiedzi z 
protokołu tylko miał na myśli te stwierdzenia Pana Prezesa o rozwiązywaniu spółki. 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski odpowiedział, że ponoć pan 
Mecenas tak mówił a jeżeli to jest nieprawda to pewnie to sprostuje. Wracając do 
tego, że Burmistrz Miasta nie podpisał protokołu to rzeczywiście tak było mimo tego, 
iż na początku było ustalone, że będzie nagrywane protokołowane i podpisane przez 
przedstawicieli miasta i spółdZielni. Pan Przewodniczący RM protokół podpisał a Pan 
Burmistrz nie podpisał i pracownik spółdzielni zrobił taką notatkę służbową - "Pan 
Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego Janusz Jankowski nie wniósł uwag do 
protokołu jednocześnie omówił jego podpisania". Następnie sprostował, że za kilka dni 
minie siedem lat istnienia Spółki JUMA, a nie jak mówił Przewodniczący RM dziesięć, 
bo została utworzona w roku 2006. Wspomniał, że Burmistrz Miasta mówił, iż jest 
zadowolony z tego, że ogłoszono przetarg na węgiel, ale przecież nigdy nie było 

niebezpieczeństwa, że spółka nie będzie miała na opał. Problem jest tylko taki, że 
musi spłacać raty do miasta za sieć, która nie jest używana i na siebie nie zarabia. 
Słusznie Burmistrz Miasta powiedział, że potrzebne jest osiągnięcie konsensusu, jeśli 
chodzi o ciepłownię tylko rodzi się pytanie czy nie lepiej ten konsensus osiągnąć 
wcześniej niż traktować go, jako zdarzenie przyszłe, niepewne. O ile Pan mecenas 
może być pewny swojej skuteczności w sądzie w celu wyrwania spółdZielni jej majątku 
ze spółki to nie może być pewnym osiągnięcia konsensusu, bo tego nikt nie może być 
pewnym. Niektórzy radni byli obecni przy tworzeniu Spółki JUMA, jednym z ojców 
założycieli był Pan Radny Tadeusz Szczuciński i gdy była podejmowana uchwała to 
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były znane wszystkie szczegóły powstania tej spółki dotyczące ilości udziałów, 
lokalizacji budowanej kotłownia i czasu realizacji a w akcie notarialnym już była 
określona rada nadzorcza. Dodał, że w dalszym ciągu nie uzyskał odpowiedzi na swoje 
pytania i pewnie ich nie otrzyma, bo doszedł do wniosku, że to jest jakaś tajna 
wiedza. Radni mają prawo do suwerennych decyzji, ale one powinny być czytelne dla 
mieszkańców, których reprezentują i jeśli mają wiedzę, że ta decyzja jest słuszna to 
powinni o tym przekonać mieszkańców a nie jest robione nic w tym kierunku. To, że 
jest to bardzo ważna uchwała dla Pana Burmistrza świadczy to, że członek jego klubu 
nie jest na posiedzeniu Związku Międzygminnego gdzie decyduje się o pieniądzach dla 
Miasta Makowa Mazowieckiego tylko jest tu .. 

Radny Tadeusz Szczuciński podziękował Panu Prezesowi Lechowi Gadomskiemu za 
nazwanie go ojcem założycielem i dodał, iż Pan Prezes powinien nadmienić, że po 
drodze, gdy były podejmowane wcześniejsze uchwały w krótkim czasie na korzyść i 
niekorzyść miasta zostały zmieniane. Sytuacja gdzie 8% udziałów jest spółdzielni, 
92% miasta a wszelkie decyzje muszą być podejmowane jednomyślnie jest chora i nie 
może się z tym zgodzić . Zwrócił się z zapytaniem do radnego Marka Jaroszewskiego, 
jakie on ma wizje dotyczące rozwoju ciepłownictwa w mieście? Wyjaśnił, że będąc za 
powołaniem Spółki JUMA miał świadomość, że ta spółka tworzona jest doraźnie i 
według niego już się wyeksploatowała. Dodał, że bardzo rzadko zgadza się z 
Burmistrzem Miasta, ale wniesienie tego projektu i powołanie nowej spółki to jest krok 
milowy, ponieważ nadchodzi czas, aby uregulować sprawy ciepła i należy od czegoś 
zacząć a nie wszystko na raz, powoli zainteresowani dowiedzą się więcej. Zwrócił się 
do Prezesa Lecha Gadomskiego, że się mu dziwi, bo kto, jak kto ale on to wie 
najwięcej . 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" Lech Gadomski odpOWiedział, iż może zrozumieć, 
że dla Pana radnego Tadeusza Szczucińskiego taka sytuacja gdzie spółdzielnia ma 8% 
a miasto 92% a decydUją po równo jest chora, ale dzięki temu w tej chwili metr 
ogrzewania kosztuje 2.10 groszy a nie 6.50 groszy. Poza tym nie było propozycji 
.Burmistrza Miasta ani Rady Miejskiej zmiany umowy tej "chorej" spółki. Dodał, że 
radny ma prawo uważać ten układ za chory, ale nie powinien obciążać za to 
spółdzielni tylko wspólnie spółdzielnie i miasto. 

Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
powołania Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu . 
Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

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

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 9 głosami "za" 
pOdjęła uchwałę Nr XXXI/209/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie powołania 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Przewodniczący RM ogłosił przerwę, która trwała w czasie od 1540 do 1600 
. 

Ad pkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
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sprawie w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Maków Mazowiecki na lata 2013 - 2019. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski 
projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 10 głosów, przeciw - 2 głosy, wstrzymało się - 1 głos. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 10 głosami "za" 

podjęła uchwałę Nr XXXI/210/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013 
2019, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 


Ad pkt 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Makowa 

Mazowieckiego na 2013 r. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Makowa Mazowieckiego na 2013 r. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 


za - 10 głosów, przeciw - 2 głosów, wstrzymało się - 1 głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 10 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXI/211/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie dokonania 
zmian w uchwale budżetowej Miasta Makowa Mazowieckiego na 2013 r ., która stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad 12. 

Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 


pożyczki. 


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Przewodniczący RM Waldemar 
Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie : 

za - 12 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 1 głos. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 12 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXI/212/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad 13. 

Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 


pożyczki. 


Wiceprzewodniczący RM Rafał Barański przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Przewodniczący RM Waldemar Zabielski 
projekt uchwały poddał pod głosowan i e: 

za - 13 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - O głosów. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 13 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXI/213/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

12 



Ad 14. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIIj120j2012 z dnia 30 kwietnia 
2012 roku w sprawie restrukturyzacji gospodarki komunalnej Miasta Maków 
Mazowiecki. 

Wiceprzewodniczący RM Jerzy Dąbrowski przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie uchylenia uchwały Nr XVIIj120j2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie 
restrukturyzacji gospodarki komunalnej Miasta Maków Mazowiecki. Przewodniczący 
RM Waldemar Zabielski projekt uchwały poddał pod głosowanie: 

za - 11 głosów, przeciw - O głosów, wstrzymało się - 2 głosy. 

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 13 radnych, 11 głosami "za" 
podjęła uchwałę Nr XXXIj214j2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku uchwały w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XVIIj120j2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie 
restrukturyzacji gospodarki komunalnej Miasta Maków Mazowiecki, która stanowi 
załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad 15. 

Przyjęcie informacji dotyczącej przygotowania placówek oświatowych do remontów w 

okresie wakacji 2013 roku. 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz wyjaśnił, że w tym roku na 
remonty szkół i przedszkoli są wydatkowane kwoty minimalne, czyli takie, które 
pozwalają na wykonanie podstawowych i najbardziej potrzebnych remontów. W 
przedszkolach jest to 5.000,00 złotych i 6.000,00 złotych natomiast w ZS Nr 1 
29.000,00 złotych i 51.000,00 złotych w ZS Nr 2. Naprawy będą obejmowały 

modernizację kotłowni, stołówki, cyklinowanie podłóg, malowanie łazienek, 
pomieszczeń ewentualn ie obejścia szkoły. Komisja miała zapytanie czy w kwocie 
51.000,00 złotych przeznaczonych na ZS Nr 2 są też środki na wykonanie usterek 
zleconych przez Nadzór Budowlany taki jak wymiana podłogi, poprawa wentylacji jak 
również wyłożenie plomb na pęknięciach na hali sportowej . Burmistrz Miasta zapewnił, 
że w tej kwocie są też środki na wykonanie tych pilnych prac na hali sportowej przy 
ZS Nr 2. 

• Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski zwrócił uwagę , że Przewodniczący Andrzej 
Bronowicz pominął element pracy komisji dotyczący potrzeb związanych z remontami 
w placówkach oświatowych . Dodał, że składał wniosek na Komisji Oświaty ( ... ), 
ponieważ jest robiony w tych jednostkach tylko plan minimum. Z roku na rok 
wykonywane są tylko najpotrzebn iejsze remonty, naprawy oraz konserwacje a tak 
naprawdę żaden z radnych nie ma pojęcia o rzeczywistych potrzebach tych placówek. 
W rozmowach kuluarowych okazuje się, że potrzeby są o wiele wyższe i nie koniecznie 
zawsze się mówi się o tym, że te pieniądze, które budżet miasta przeznacza i te, które 
dyrektor jest w stanie wygospodarować ze swojego budżetu wystarczą mu do 
zrealizowania tych potrzeb. Postawił wniosek do Komisji Oświaty, żeby zobowiązała 
Burmistrza Miasta do złożenia pełnej i rzetelnej informacji o rzeczywistych potrzebach 
i co za tym idzie kosztach związanych z remontami w placówkach oświatowych w 
czasie do następnej sesji. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( .. . ) Andrzej Bronowicz poinformował, że rzeczywiście 
Wiceprzewodniczący Dąbrowski o tym mówił niemniej jednak komisja nie złożyła 
takiego wniosku, ponieważ uważa to za ubezwłasnowolnienie dyrektorów i brak wiary 
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w to, że oni wiedzą, jakie remonty i w jakich latach muszą wykonać w swoich 
placówkach. Dodał, że nie rozumie, czemu ma to służyć, czy chodzi o to, aby 
dyrektorzy sprawdzili, jakie są potrzeby i żeby te kwoty od razu na początku były 
wyższe. Wiadomo, że możliwości budżetowe są ograniczone, więc jeśli dyrektorzy 
wykażą, że potrzebują znacznie większych nakładów to nie wiadomo czy rada od razu 
się zgodzi na spełnienie tych wszystkich potrzeb. 

Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski odpowiedział, że nie rozumie Opinii 
Przewodniczącego Komisji Oświaty ( ... ), bo to, o co wnioskował w żaden sposób nie 
ubezwłasnowolnia dyrektorów. Wyjaśnił, że chce znać rzeczywiste potrzeby tych 
placówek i chciałby wiedzieć czy na przykład w ZS Nr 1 należy dokonać wymiany 
insta lacji centralnego ogrzewania, czy nie i jaka to jest kwota, czy wodno
kanalizacyjna instalacja jest w dobrym stanie czy takim gdzie dyrektor otrzyma za 
chwilę protokół z Powiatowej stacji Sanitarno - Epidemiologicznej o zamknięciu jednej 
czy dwóch łazienek. Zapyatał, co to znaczy, że budżet miasta nie wytrzyma skoro 
dzisiaj poszło 250 .000,00 złotych na spółkę to może iść i na szkoły . 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński poprosił Przewodniczącego 
Komisji Oświaty ( ... ) który dba o dobro tych placówek, żeby baczniej się im przyjrzał, 
ponieważ nie wyobraża sobie placówki użyteczności publicznej, która funkcjonowałaby 
i zaopatrywała w ciepło tylko i wyłączn i e z jednego źródła . W ZS Nr 1 taka sytuacja 
ma miejsce, czynny jest tylko jeden kocioł, co jest wbrew przepisom. 

Radny Marek Jaroszewski poinformował, że jest propozycja Pana Prezesa Lecha 
Gadomskiego, aby podłączyć do kotłowni przy ul. Pułaskiego 2 budynki ZS Nr 2 i 
wtedy można byłoby oddać kocioł z tej szkoły do ZS NR 1. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Szczuciński odpowiedział, że szkoła już 
raz dostała kocioł używany i po dwóch latach już się do niczego nie nadaje. 

Więcej pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM pOinformował, że 
informacja została przyjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu . 

Ad 16. 

Przyjęcie informacji o przygotowaniach do sezonu letniego (wypoczynek dzieci 

młodzieży). 


Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz pOinformował, że tradycyjnie 
Miejski Dom Kultury wspólnie z Urząd Miejski, Związek Harcerstwa Polskiego jak 
również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będą organizowały zajęcia w Rynku, w 
swojej siedzibie jak również na boisku szkolnym, a na Orliku odbędą się rozgrywki 
piłki nożnej. Niestety sprzęt wodny taki jak kajaki i rowerki wodne uległ spaleniu i nie 
dość, że ta oferta wypoczynku nad zalewem nie była bogata to przez to jeszcze 
bardziej zubożała . Komisja zwracała się do Burmistrza Miasta, żeby w jakiś sposób 
temu zaradzić i ten sprzęt uzupełnić. Dodał, że usytuowanie wiaty ze sprzętem 
wodnym na samym końcu jest rzeczą niedorzeczną, ponieważ w dni upalne ciężko jest 
tam dotrzeć i z niego korzystać. Zdecydowanie brakuje przystani z tego rodzaju 
sprzętem gdzieś blisko plaży, gdzie byłoby to wizytówką miasta. 

Pytań i uwag nie było, wobec czego Przewodniczący RM pOinformował, że informacja 
została przyjęta i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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• 

Ad pkt 17. 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych. 


Burmistrz Miasta Janusz Jankowski odpowiadając na interpelację Pana Radnego 
Andrzeja Bronowicza pOinformował, że obecnie na terenie miasta jest około 70 koszy i 
są opróżniane zgodnie z umową przez firmę PUK. Część koszy jest metalowa a część 
betonowa, ale niestety większość jest zdewastowana i trzeba je wymienić. Druga 
sprawa to jest taka, że te kosze często zapełniane są przez te osoby, które nie mają 
umów i podrzucają śmieci do koszy miejskich . Wyraził nadzieję, że z chwilą wejścia 
nowego systemu odbioru odpadów ta sytuacja się unormuje, chociaż jeszcze trzeba 
będzie posprawdzać umowy i ich realizację podmiotom gospodarczym, ponieważ ich 
ten system nie będzie dotyczył. 

Przewodniczący Komisji Oświaty ( ... ) Andrzej Bronowicz powiedział, że ta odpowiedź 
go nie satysfakcjonuje, ponieważ w Rynku nie ma w ogóle koszy, jest tylko kilka w 
parku, ponieważ w przeszłości zostały one zdjęte lub zdewastowane. W tej chwili, 
żeby każdy właściciel posesji w Rynku miał czysto to musiałby, co najmniej dwa razy 
wychodzić i sprzątać . 

Ad pkt 18 . 

Zapytania i wolne wnioski. 


Wiceprzewodniczący Jerzy Dąbrowski przypomniał, że już kilka razy zwracał uwagę na 
skrzyżowanie ul. Chrobrego z ul. Polną i Burmistrz Miasta obiecał, że w najbliższym 
czasie pochyli się nad tym problemem. Zwrócił się z zapytaniem, co w tym temacie 
zostało poczynione? 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski powiedział, że jego zdaniem zmiana organizacji 
ruchu na tym skrzyżowaniu była błędem tym bardziej, że nie zrobiono tej zmiany 
kompleksowo również na ul. Witosa oraz ul. Tuwima i powinien być przywrócony stan 
rzeczy przed zmianą. Może to jest wbrew logice i temu, co jest na świecie, że prawa 
strona zawsze ma pierwszeństwo, ale w tej chwili jest to jedno z najbardziej 
niebezpiecznych skrzyżowań. Dodał, że trzeba wystąpić do Starostwa Powiatowego z 
projektem i powrócić do poprzedniej organizacji ruchu. Wyjaśnił, że Pan 
Przewodniczący RM sugerował, żeby 20 - 30 m od ul. Witosa w stronę miasta 
zamontować "śpiącego policjanta" i to też jest sprawa do rozpatrzenia. 

Przewodniczą RM Waldemar Zabielski dodał, że jeśli nie będzie wykonane to 
spowolnienie to nie można przywrócić poprzedniej organizacji ruchu, bo w tej chwili te 
skrzyżowanie pełni taką rolę. 

Radny Marek Jaroszewski przypomniał kwestię, o której niejednokrotnie mówił Pan 
Zdzisław Sawicki, żeby w Rynku wprowadzić strefę płatnego parkowania, dlatego, że 
naprawdę dużą sztuką jest zaparkować w mieście. Najbardziej ten problem odczuwają 
właściciele sklepów, przed którymi nie mogą zaparkować klienci, ponieważ na tych 
parkingach zalegają samochody z różnych okolic po godzinie 18 odjeżdżają. Poprosił o 
większe zaangażowanie w tej sprawie, ponieważ Burmistrz Miasta obiecywał, że się 
temu przyjrzy. 

Dyrektor ZS Nr Jan Kolos poprosił radnych, którzy są z osiedla Ciechanowska, aby 
zainteresowali się problemem parkowania samochodów, ponieważ zastawiane są 
uliczki i momentami ciężko jest tam przejść a kierowcy nie szanują zieleni, bo często 
wjeżdżają na tereny zielone. Zwrócił się z zapytaniem jak będzie rozwiązany problem 
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wjazdu do ZS Nr 1 oraz jak prace dotyczące inwestycji na osiedlu Grzanka i ul. 
Sportowej będą przebiegały w perspektywie tego jednego miesiąca, kiedy trwa jeszcze 
rok szkolny oraz w jaki sposób w tym kontekście będą realizowane prace na terenie 
szkoły? 

Mieszkaniec Osiedla Grzanka Mirosław Ruszczyński pOinformował, że na pismo złożo ne 
na ostatniej sesji do tej pory mieszkańcy osiedla nie otrzymali odpowiedzi i poprosił 
Burmistrza Miasta o ustosunkowanie się do problemu, który został wskazany w tym 
piśmie. Z tym pytaniem zwrócił się również do Pana Przewodniczącego RM, ponieważ 
pismo było zaadresowane także do Rady Miejskiej. Dodał, że chciałby otrzymać na tej 
sesji informacje dotyczące kolejnego etapu tych inwestycji, które zostały rozpoczęte, 
aby móc przekazać je pozostałym mieszkańcom. 

Przewodniczący RM Waldemar Zabielski wyjaśnił, że nie mógł wcześniej odpowiedzieć 
na to pismo, ponieważ pożyczka została rozliczona dopiero dzisiaj. Burmistrz Miasta 
przedstawił projekt budżetu, który został zatwierdzony w tej chwili następuje 
realizacja jego projektu. 

Mieszkaniec ul. Jaśminowej Pan Napiórkowski zwrócił się z prośbą do Burmistrza 
Miasta i Rady Miejskiej o remont tej ulicy, ponieważ ma ona już 37 lat i w tej chili jest 
w opłakanym stanie . Najwięcej problemów z poruszaniem się po ulicy mają 
niepełnosprawni mieszkańcy. Dodał, że cztery lata temu problem ten został poruszany 
z Burmistrzem Miasta oraz z Zastępca Burmistrza Miasta i do tej pory nie zostało nic 
zrobione, chociaż ostatnio Pan Burmistrz wspominał, że może w najbliższym czasie 
spróbuje częściowo tę ulice załatać, ale należy ją całą zmodernizować, przebudować 
wodociągi. Poprosił, aby w najbliższym czasie wygospodarować jakieś fundusze w 
budżecie miasta na ten cel, ponieważ to jest przykre, że przez tyle lat nie było 

żadnego odzewu ze strony władzy. 

Prezes Spółdzielni ML-W "Jubilatka" w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Dyrektora Jana 
Kolosa przyznał, że ma rację i żeby, chociaż jedna sprawa na tej sali została jasno 
załatwiona obiecał, że terenami zielonymi spółdzielnia zajmie się od dnia jutrzejszego. 
Przypomniał, że osiedla są strefą zamieszkania i przepisy prawa o ruchu drogowym 
mówią wyraźnie, że parkować można tylko na miejscach do tego przeznaczonych. 
Dodał, że wielokrotnie na posiedzeniach różnych komisji zwracał się do Burmistrza 
Miasta, aby skorzystał ze swoich uprawnień wynikających z ustawy o samorządzie 
gminnym i zobowiązał służby odpowiedzialne za ten stan rzeczy do usunięcia naruszeń 
prawa. Zwrócił uwagę, że został już rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów, 
ustawa już niedługo wchodzi w życie i o ile do mieszkańców domów jednorodzinnych 
była kierowana akcja informacyjna o tyle nie dało się zauważyć tego typu akcji 
informacyjnej do pozostałych mieszkańców. Spółdzielnia ze swojej strony taką 
informaCję podała, ale może nie było to w taki wyrazisty sposób, ponieważ była 
zamieszczona przy zmianach dotyczących czynszu. Wspomina o tym, bo kiedy 
ostatnio na Radzie Nadzorczej zadano pytanie o ilości osób, które złożyło deklaraCje, 
to na 1300 mieszkań było ich nieco powyżej 400 i poprosił żeby wziąć to pod uwagę, 
żeby uniknąć takiej sytuacji, w której odbiorca będzie zabierał odpady, a mieszkańcy, 
którzy nie złożyli deklaracji nie będą płacić. 

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski wyjaśnił, że obiecał Panu Zdzisławowi Sawickiemu 
spotkanie w sprawie strefy parkowania i ciągnie się to już pół roku, ale to nie jest 
takie proste jakby się wydawało. Jeżeli teraz na uliczkach osiedla Ciechanowska 
kierowcy parkują samochody na pasach zieleni to jak zostanie zrobioria płatna strefa 
w mieście to tam ta sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Ponownie zadeklarował, że 
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do takiego spotkanie dojdzie, bo to jest związane z organ izacją ruchu i z podjęciem 
stosownej uchwały w sprawie stawek i strefy tego parkowania. Wyraził nadzieję, że 
jeśli chodzi o ZS Nr 1 to firma wywiąże się z obow iązków a Pan Dyrektor pomoże w 
organizacji ruchu przy szkole podczas remontu. Nadmienił, że w związku z 
wykonaniem wjazdu do szkoły rozmawiał już z Zastępcą Burmistrza Miasta w sprawie 
ogłoszenia przetargu, ale nie wiązałby tej z inwestycji z inwestycją na ul. Sportowej. 
Wyjaśnił, że plan inwestycji na osiedlu Grzanka został źle zrozumiany, ponieważ 
mieszkańcy myśleli, że to będzie kompleksowa inwestycja na wszystkich ulicach, a 
prace będą wykonane do ul. Wierzbowej. Logika nakazywałaby, żeby połączyć tę ulicę 
z ul. Żytnią tym bardziej, że ona przechodzi w ul. Wiśniową, na której będzie 
wykonane odprowadzenie wód deszczowych i kwestia zrobienia takiej pętli pozostaje 
do rozważenia tym bardziej, że to nie będą duże pieniądze. Jeś l i chodzi ul. Jaśminową 
to jest wykonana dokumentacja na około 700.000,00 złotych i był składany wniosek 
na schetynówkę, ale nie przeszedł. Dodał, że ta ulica jest bardzo zdewastowana i nie 
ma pieniędzy na taki kompleksowy remont, ale rozmawiał już w tej sprawie z Panem 
Prezesem Jackiem Żebrowski, aby wykonać , chociaż dywanik asfaltowy, co ułatwi 
poruszanie się po tej ulicy. POinformował, że po kalkulacjach przedstawi propozycję na 
komisjach, aby znaleźć środki jeszcze w tegorocznym budżecie miasta na położenie 
tego dywaniku. Obiecał, że wraz z Komendantem Policji i Prezesem Lechem Gadomski 
spotka się w sprawie parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych, aby 
zastanowić się, jak tę sprawę rozwiązać, ponieważ tych samochodów jest ich coraz 
więcej. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o akcję informacyjną dotycząca nowego systemu 
gospodarki odpadami to jest ona dosyć szeroko zakrojona, są plakaty, ogłoszenia w 
prasie, ale postara się zwrócić uwagę, aby ją jeszcze bardZiej zintensyfikować w ciągu 
tych trzech tygodni. 

Ad pkt 18. 
Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej . 

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 

Waldemar Zabielski, o godz. 1640 zamknął jej posiedzenie. 

Na tym obrady i protokołowanie zakończono. 


• 
Protokołowała: 
Małgorzata Cikacz Przewodniczący Rady Miejskiej 

Inspektor UM mgr inż. Waldemar Zabielski 
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Załącznik Nr .... ..1..............." 
do Protokołu Nr X.x...~!.._. 
z dn.ia G. .C1U.v:r:.J.a.).a(3r. 

LISTA OBECNOŚCI RADNYCH 

NA XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ 


W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

O D B Y T E J W D N I U 6 CZERWCA 2013 r. 


l. Barański Rafał Paweł 

2. Bronowicz Andrzej Jan 

3. Chrzanowski Remigiusz 

4. Dąbrowski Jerzy .r .....~.~... . . 

5. Gregorczyk Wiesława .. ~..... ~.... 

6. Jaroszewski Marek .... .......................... . . 


' 1'
7. Kubaszewski Jan 

8. Michalska Elżbieta 

9. Miecznikowski Dariusz 

10. Rutkowski Krzysztof 

11. Rzewnicki Stanisław 

12. Szczuciński Tadeusz 

13. Tyjewski Dariusz 

14. Zabielski Waldemar 

15. Zalewski Janusz 



ZaJącznik Nr ..... l .............
M 

do Protokołu Nr .YoXX./ .....• 
Lista osób zaproszonych na XXXI z dnia .<h..ep.y.6JQ..JiJi3,. . 

Sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
w dniu 6 czerwca 2013 r. 

l. Deptuła Zbigniew 

2. Gójski Janusz 

3. Augustyniak Mirosław 

4. Zakrzewski Roman 

5. Kołodziej sk i Cezary 

• 6. Włoczkowska Teresa Jolanta 

7. Kos Andrzej Jan 

8. Gadomski Lech 

9. Sawicki Zdzi sław 

l O. Gadomski Lech 

11. Emilia Bonisławska 

• 
12. Wilkowski Jan 

13. Piegutkowski Andrzej 

14. Sobecki Ireneusz 

15. Gisztarowicz Roman 

16. Lemański Witold 

17. Ciak Tadeusz 

18.Grabowski Roman 

19. Wielgolewski Jerzy 

Starosta Powiatu 
Makowskiego 

Wicestarosta Powiatu 
Makowskiego 

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

Przew. Rady Powiatu 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Radny Powiatu 
Makowskiego 

Prezes SM "Jubilatka" 

Przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM "Jubilatka" 

Prokurent Spółki ,,JUMA" 

Prezes TBS 

NSZZ"Solidardność" 

NSZZ"Solidamość" 

Pracowników Oświaty 

Prezes Oddziału 
Powiatowego ZNP 

Naczelnik Urzędu 


Skarbowego ...... " C ' 
. .. . .. . . ..... . 


Komendant Powiatowy 
Pol icji 

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

Prezes S-ni Zaop. i Zb. 

Dyrektor SP ZOZ 



20.Pilniakowska Lucyna 

21. Świętorecki Stanisław 

22. Kolos Jan 

23. Płosińska Elżbieta 

24. Malinowska Anna 

25. Sobolewska Anna 

26. Milewska Małgorzata 

27. Brzostek Barbara 

28. Marciniak Tadeusz 

29. Żebrowski Jacek 

30. Pawłowska Bożena 

31. Otlowski Janusz 

32. Kobyliński Mirosław 

33. Orzeł Anna 

34. Olzacka Katarzyna 

35. Dziadak Ryszard 

36. Paczkowski Marian 

37. Rusinek Aldona 

38. Melnicka Alina 

39. Kurek Katarzyna 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny 

Dyrektor MZOSziPOW 

Dyrektor ZS Nr l 

Dyrektor ZS Nr 2 

p.o. Dyrektora PS Nr l .. .:rili1~.::::.:". 
Dyrektor PS Nr 2 

p. o. Dyrektora PS Nr 4 

Kierownik MOPS 

Dyrektor MBP 

PrezesMPUK 

Dyrektor MDK 

Starszy Cechu 

Członek Rady 
Powiatowej Mazowieckiej 
Izby Rolniczej 

Naczelnik Urzędu 
Pocztowego w 
Makowie Maz. 

Prezes Towarzystwa 
Miłośników 

Ziemi Makowskiej 

Dyrektor Delegatury 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

:::~:;'!:.~:re ••••••~ •••••. 
T,,"""ikO_,,,ki .. ~........ 
Redakcja Kuriera 
Makowskiego 

Tygodnik Makowski 
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• 

40. Redakcja wokół Ciechanowa 

41. Bartołd Anna 

42. Napiórkowska- Christow Maria 

43. Rakowska- Krzyna Nina 

• 

• 


Kierownik Wydzi ału 

Spraw Obywatelskich 
w Urzędzie Miejskim 

Kierownik Wydziału Geodezj i, 
Katastru, Gospodarki 
Nieruchomościami , Rolnictwa 
i Planowania Przestrzennego 
w Urzędz ie Miejskim 

Kierownik Wydziału Integracji 
Europejskiej, Informatyki 
i Promocji Miasta 
w Urzędzie Miejskim 
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Załącznik Nr .......J ............. " 
do Protokołu Nr .ta.!...... . 
z dnia .r(; ..w.e.y.(.:!(A ...2JJ('!, I- . 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo 

W okresie od sesji w dniu 29 kwietnia 2013 roku do chwili obecnej: 

• 	 zajmowałem się bieżącymi sprawami dotyczącymi funkcjonowania Miasta 

Urzędu Miejskiego, 

• 	 wydałem między innymi następujące zarządzenia: 

• 

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2013, 


w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim sprawozdania finansowego Miasta 


za 2012 r. 


• 


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli prowadzonych 


przez Miasto Maków Mazowiecki, 


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 


bezprzetargowej, 


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku z 


zakresu realizacji programu profilaktycznego w czasie wypoczynku letniego, 


w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów 


Publicznego Samorządowego Przedszkola Nr 1 i Publicznego Samorządowego Przedszkola nr 4 w 


Makowie Mazowieckim i wyznaczenia miejsca i terminu konkursu, 


Ponadto między innymi : 

w dniu 7 maja uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu Międzygminnego Związku Regionu 

Ciechanowskiego. Na zgromadzeniu nie podjęto uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej MZRC na lata 2013 - 2016 oraz budżetu związku na 2013 r., co jest 

jednoznaczne z brakiem realizacji projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi dl a gmin regionu ciechanowskiego". 



13 maja wziąłem udział w Mazowieckim Kongresie Sportu Powszechnego w Legionowie 

zorganizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w którym uczestniczyła 

m.in. Pani Minister Joanna Mucha, 

lS maja uczestniczyłem w spotkaniu Wojewody Mazowieckiego z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego, 

19 maja pod patronatem Burmistrza Miasta i Starosty Powiatu Makowskiego odbyła się w 

naszym mieście Gala Motocyklowa zorganizowana przez klub motocyklowy MOTORBIKE, 

• 20 maja brałem udział w Komisji Konsultacyjno - Organizacyjnej Rady Miejskiej. Tematem 

obrad komisji było omówienie projektów uchwał dzisiejszej sesji, 

21 maja uczestniczyłem w posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, gdzie omawiano 

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 r., 

w dniu 23 maja zorganizowałem spotkanie z udziałem policji i dyrektorów szkół, które 

dotyczyło programu "Profilaktyka a Ty". Celem programu jest między innymi zmniejszenie 

zjawiska uzależnienia wśród młodzieży szkolnej. W związku z powyższym ustalono, że w dniu 

22 czerwca na terenie Zespołu Szkół nr 2 zostanie zorganizowany happening w ramach 

Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, 

• w dniu 29 maja odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej podczas której nadano trzem 

osobom oraz jednej instytucji odznakę "Za zasługi dla Makowa Mazowieckiego". 

Odznaczenie odebrali: Pani Elżbieta Dębek, Pan Stanisław Rulka, Pan Wojciech Traczewski 

oraz w imieniu Miejskiego Domu Kultury Pani Bożena Pawłowska. W tym samym dniu 

nastąpiło uroczyste otwarcie obiektu sportowego noszącego nazwę " Moje Boisko Orlik 

2012". 

w dniach 29 maja oraz 1 i 2 czerwca zorganizowaliśmy w naszym mieście imprezy w ramach 

obchodów "Dni Makowa Mazowieckiego", 



I . 


w dniach od 4 do 6 czerwca brałem udział w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej 

organizowanych w związku z dzisiejszymi obradami Rady Miejskiej . 

Przetargi 

10 maja roz strzygnięto przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych odebranych z terenu miasta Maków Mazowiecki z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy . W dniu 24. 05 .2013 r. podpi sałem umowę z Firmą Błys k BIS Sp. z o. 

o. z Makowa Mazowieckiego, która wygrała przetarg. 

28 maja 	odbył s ię przetarg na wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, 

• 	 Kanałowa i Zielony Rynek w Makowie Mazowieckim, który nie został rozstrzygnięty . W 

związku z powyż szym w najbliż szym czas ie zostanie ogłoszony kolejny przetarg. 

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2013 roku Rada Miejska przyjęła następujące 


uchwały: 


w sprawie nadania odznak " Za zasłu gi dla Miasta Makowa Mazowieckiego", 


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Makowskiemu, 


w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 


Mazowieckim . 


• nURMI 

Wszystkie uchwały zostały zrealizowan e. 
mgr JallU/"_"f''' 



Zalącznik Nr ........':!............." 
do Protokołu Nr X'It:l..L..... 
z dnia G..ua.y.{.).c.a.;JJtl3 \- . 

Uchwała Nr l{><XI! lQ$' 12013 
Rady Miojskiej w Makowif) Mazowieckim 
z dn;O} (Óuti!Y/,Jt.a.. .. ." 20'13 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu na czas niuoznaczony 

Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samor.ządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r .. poz. 594) oraz art. 37 ust. 4 IV zWiązku z art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchornosciami (Dz. U. z 2010 r .. Nr 102, poz. 651 
z póź.n. zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uCt'!wa la, co następuje. 

§ 1 

• 
l . Wyraża się zgodę na odstąp ienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu lokalu uzytkowego o pow. 85,62 m'. oznaczonego numerem 15b, 
położonego IV budynku wielolokelowym w Makowie Mazowieckim przy ulicy Rynek 
'15. 

2. 	 Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu 
użytkowego , o którym mowa w ust. 1. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się BurmistrZOWI Mia1Sta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęda . 


• 	
mgr i nż . 



UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 

komunalne 

Najemca lokalu mieszkalnego wystąpił z wnioskiem o nabycie na własność lokalu 
mieszkalnego nr 44, stanowiącego mieszkaniowy zasób Miasta Maków Mazowiecki, 
położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 24 w Makowie Mazowieckim. 
Zbycie mienia komunalnego wymaga zgody organu stanowiącego gminy, która wyrażana 
jest w formie stosownej uchwały (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy o samorządzie gminnym). 
Nadto, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami , zbycie lokalu 
mieszkalnego może nastąpić w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy 
w przypadku gdy umowa najmu tegoż lokalu zawarta jest na czas nieokreślony . W 
omawianej sy1uacji ustawowe przesłanki zostały spełnione . 

Z powyższych względów wnoszę o podjęcie uchwały w zaproponowanej formie i treści. 



Załącznik Nr ....... E.............. 
do Protokołu Nr XXX!......... . 
z dnia 6 .Cl;t.eJ.t"Xil.lL)JJ. .... . 

Uchwała Nr Xi.xJIi..9t?< ....... .I2013 
Rady Miejskiej w M~kowie Mazowieckim 
z dnia .... .. .. .. ...................... .. 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie 
komunalne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. , Nr 
102, poz. 651 z późn o zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

• 
§ 1 

Wyraża się z~odę na zbycie, na rzecz dotychczasowego najemcy, lokalu mieszkalnego o 
pow. 36,10 m , oznaczonego numerem 44, polożonego w Makowie Mazowieckim przy ulicy 
Mickiewicza 24, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu 
stanowiącego działkę nr 718/4 o pow. 650 m'. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

• mgr inż . Waldemar Zabielski 



UZASADNIENIE 
do uchwały w sprawie wyrażen ia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony 

Miasto Maków Mazowiecki jest właścicielem lokalu użytkowego , oznaczonego nr 15b, w 
budynku wielolokalowym w Makowie Mazowieckim przy ul. Rynek 15. Aktualnie lokal ten jest 
przedmiotem umowy najmu zawartej na okres od 2 sierpnia 2010 r. do 1 sierpnia 2013 r. 
Dotychczasowy najemca wyraził wolę wynajmowania lokalu na obecnych warunkach 
wnosząc jednocześnie o najem na czas nieokreślony. Umowa najmu, która została zawarta 
w 2010 r. realizowana jest przez najemcę w sposób prawidłowy . Lokal ten nie jest potrzebny 
Miastu dla realizacji jego celów statutowych wobec czego nadal może być przedmiotem 
najmu, co pozwala rocznie na osiąganie dochodów budżetowych z majątku w kwocie blisko 
40 tys. zł. 

Ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 18 ust. 2 pkt 9 lit . ,a" do kompetencji rady gminy należy 
ustalanie m.in. zasad najmu na okres powyżej 3 m-cy, podjęcie uchwały jest w pełni 
uzasadnione . 

• 
ZASTĘPCA llUl lSTRZA 

~G y!:;;:j,{::J Ok·~ego\) ~ . a o~ l 



• Zalącznik Nr .... l;;.................. 
do Protokołu Nr ..l.<X.)E...... 

UCHWALA NR XXXI/207/2013 z dnia 0.J:.U.Y.lJUJ.-W).!, y . 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 6 czerwca 20 13 r. 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 
594) oraz art. 68 ust. I pkt 7 i ust. I b ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomośc iami (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 102, poz. 65 1 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. l . Wyraża się zgodę na udzieleni e bonifi katy w wysokośc i 90% ceny nieruchomości ustalonej zgodnie 
z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomośc iami w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz 
z udzialem we współw lasności części wspólnych budynku i urządzeó , ni e s lużących wyłącznie do użytku 

właśc i c ie li lokal i i sprzedażą lub oddani em we wspólużytkowan ie wieczyste takiego samego udziału w gruncie, 
niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu wymienionego w za lączniku do niniejszej uchwały. 

2. Bonifikaty, o której mowa w ust. 1 udziela się pod warun kiem, 
z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych z ty tulu najmu lokalu. 

• § 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Burmistrzowi Miasta . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia 

iż najemca nie zalega z na leżnościami 

Przewodniczący Rady 
Miejsk iej 

wałd~lski 

Id: 735E0593·FA8F-482A·8319·5AAEO lA25D88. Podpisany Strona 1 



Załącznik Nr I do Uchwały Nr XXXI/20712013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 6 czerwca 20 13 r. 

l. Lokal mieszkalny o pow. 36, 10m' , oznaczony numerem 44, polożony w Makowie Mazowieckim przy 
ul.Mickiewicza 24, wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cześci gruntu stanowiacego działkę nr 
7 18/4 o pow. 650 m' na rzecz najemcy . 

• 


• 


Id: 735E0593-F A8F-482A-8319-5AAEO lA25D88. Podpisany Strona l 



I • 

Uzasadn icn ie 

do uchwaly w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomośc i 

Najemca lokalu mieszkalnego wystąpił z wnioskiem o nabycie na własność lokalu mieszkalnego nr 44, 
stanow iącego mieszkaniowy zasób Miasta Maków Mazowiecki, polożonego w budynku wielorodzinnym przy 
ulicy Mickiewicza 24 w Makowie Mazowieckim. 

Wartość rzeczonej nieruchomości zostala ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce 
nieruchomośc iami oraz przepisami wykonawczymi zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
szczególowych zasad wyceny nieruchomośc i oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. 
Rzeczoznawca majątkowy w kwietniu br. wartość nieruchomości oszacowal na kwotę 76.294 ,00 zl. 

Zgodnie z art . 68 ust. I pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomośc iam i dopuszczalne jest zastosowanie 
bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Z uwagi na fakt, i ż od lat następuje prywatyzacja 
mieszkaniowego zasobu Miasta na rzecz dotychczasowych naj emców przy zastosowaniu daleko idących 

bonifikat, proponuje s ię udzielenie tejże bonifikaty na poziomie 90% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz 
z udziale m we wspólwlasnośc i części wspólnych i urządzeń oraz sprzedażą względn i e oddaniem we 
wspólużytkowanie wieczyste takiego samego udzialu w gruncie n iezbędnego do racjonalnego korzystania 
z lokalu mieszkalnego. 

W myśl przepisów zawartych w ustawie o gospodarce ni eruchomośc iami do udzielenia bonifikaty wymagana 
jest zgoda rady gminy wyrażona w drodze stosownej uchwaly. 

Wobec powyższego wnoszę o podjęcie uchwaly w zaproponowanej formie i treści . 

BUR 

mgr /tUSZ Jan wski 

• 
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Zaląc.nik Nr .........1............... 
"cłu Nr .:I:I..'f.I....... 

do Proto.. n/'Jk r 
. 1", "exf,).c.o~ tf/>AI · . 

z dOla .'(> ...... 

Uchwała Nr. .X.X.,(ll,z..a.~.... ....../2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia . fó..C;t~Y.IJ.ca. .. LO,f.3.'r.~ ...... 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną op/atę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

• 
Na pOdstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 391 z 
późn o zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ 1 
W uchwale Nr XXVIII/193/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną op/atę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Na terenie miasta Maków Mazowiecki ustanawia się Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych przy ulicy Moniuszki (działka nr 332), zwany dalej PSZOK." 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 


• 
§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr inż . Waldemar Zabielski 

http:C;t~Y.IJ.ca


UZASADNIENIE 

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną op/atę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchwałą z dnia 22 marca 2013 r. za numerem XXVIII/193/2013 Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną op/atę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 
uchwale tej m.in. został wskazany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 
co jest wypełnieniem ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późno 
zm.). 
W związku z tym , że planowana jest zmiana lokalizacji PSZOK z ulicy Moniuszki 121 na 
również ulicę Moniuszki ale działkę o numerze 332, na której funkcjonuje mała mobilna 
sortownia odpadów, zachodzi potrzeba zmiany rzeczonej uchwały . Instalacja, o której mowa 
w zdaniu poprzednim, w pełni odpowiada wymogom PSZOK stawianym przez ustawę o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaś przyjęcie przez Miasto owego rozwiązania 
nie pociągnie za sobą dodatkowych wydatków budżetowych w stosunku do pierwotnej 
lokalizacji PSZOK przy ul.Moniuszki 121 . 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione . 

• 




Załącznik Nr ..... J?............... 
do Protokołu Nr .>.<.'I<.'U...... . 
z dnia. (f; .CXe.v./.-Ja.2dJ,).-. 

Projekt 

UCHWAŁA NR X)(.X(!.J.tJ.9. (UJtJ 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia G.Clert.:>c.a... . 2013 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ) oraz art. 9 usl. 1 ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) Rada 
Miejska uchwala, co następuje : 

• 
 § 1 . 

Wyraża się zgodę na utworzenie przez Miasto Maków Mazowiecki Spółki z 
ograniczoną Odpowiedzialnością pod firmą .Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Makowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" . 

§ 2. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki będzie wykonywanie zadań własnych 
gminy określonych wart. 7 usl. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. ) polegających na zaspakajaniu zbiorowych 
potrzeb wspólnoty - mieszkańców Makowa Mazowieckiego w zakresie 
zaopatrzenia w energię cieplną 

§ 3. 
Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim 
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyniesie 250.000,OOz/.( słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).i zostanie pokryty w całości przez Miasto Maków 
Mazowiecki wkładem pieniężnym. 

• § 4 . 

W zamian za wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego 


Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Makowie Mazowieckim Spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością. Miasto Maków Mazowiecki obejmie 250 ( słownie : 


dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. ( słownie : jeden 

tysiąc 00/100 z/.) każdy. 


§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 


przewodniczr~~iejSkiej 

walde~elski 



Uzasadnienie 


do uchwały Nr ........ .... ...... ./2013 .Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 
6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Spółki z 
ograniqoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Makowie 
Mazowieckim. 

Ustawa o gospodarce komunalnej określa zasady i formy gospodarki 
komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez 
te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej. Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o 
charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane 
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 

powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez 
jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego 
zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. 
Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj.: Dz. U. z 
2011 r. Nr 45, poz. 236) stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą 

tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także 
mogą przystępować do takich spółek. 

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f, g i h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia i przystępowania 
do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, określania zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójtal burmistrza, tworzenia, 
likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek 
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Natomiast art. 7 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań 
własnych gminy należy w szczególności zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
obejmujących sprawy z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku 
oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 

Państwo Radni Rady Miejskiej na posiedzeniach komisji i Sesjach Rady 
wnioskowali o utworzenie nowego podmiotu - spółki , która będzie odpowiadać za 
budowę centralnej kotłowni oraz rozbudowę istniejącej sieci cieplnej. W bieżącym 
roku często przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim i jej komisji 
były sprawy związane z rozwojem ciepłownictwa w mieście. Dyskutowano na temat 
spólki "JUMA", budowy nowej kotłowni i jej lokalizacji, rozbudowy sieci cieplnej, itp. W 
dyskusjach padały głosy, że winien być utworzony nowy podmiot który będzie 
odpowiadać za budowę centralnej ciepłowni i rozbudowę sieci cieplnej. 

Mając powyższe na uwadze przedkładam projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie. 



Zalączrtik Nr ..... ,~L.............. 
do Protokołu Nr .KX.x.L.... 
z dnia .6.Cl.e.v..&ca..Jat!, .... _ 

UCHWALA NR:IXXt/U P..I2013 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

.Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013' 2019 

Na podstawie art. 226, art. 227, ar t. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn o zm.) Rada 
Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 

28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2013'2019: 

2) załącznik Nr 1 zastęp uje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 


3) załącznik Nr 2 zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 


§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Bm-mistrzowi Miasta. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

Kancdari 
J. Nieścior i 







• • zatącznik Nr 2 do Ucłlwa/y Nr XXXll21012013 
Rady Miejsk.lej w Makowie Mazowiecl<.im z dnia 6 czerwca 2013 r. 

Wykaz przedsięwzięć do WPF 

.Jedn.ostb ""-
Nazwa ł cel odpowlKzLllna klb ~alluc:i UI~Nlk"dy 

UmIt2013 Umit201. 
koordynuj~ca od I do 

finan"ew. 

Wydatltinapned~(1 . 1+1 . 2.' . 31 6440373,22 3977 0 19,00 368 935,00 

- wyóatki ~ 1446249,,22 525 246,00 3(8306,00 

• wyCatl\ll'Mj~u.:o- .. 994 124 ,00 3 451773,00 20629,00 

Wydatld!UI programy, pro;ekty lub zad.lnla ~ow;r: programami ruJizowIInyml z ~łent 1391269,22 496 289,00 318935.00 
Srodk6w o kt6 II mowa wart.5 ust.l kt 213 usł.lwy~d"" 'n .~~ 2OO9.r . o flnanuch 

- W)'da1lU bieżłtce 1381249,22 490 246,00 298 306,00 

MAktywna kobłetaM • Aktywiz.Icj.l zawodowa kobiet MIEJSKI O SROOEK 
2001 2014 SH .... 9,22 130 000,00 130 000,00 

długotrwale bezrobotn~h z miuu M.. k6w Muowieckl POMOCY 

SzkoIa Równych Su".. Programy Rozwojowe Szkół-
IV edyejlo błs - WyrOwMnie szans ..:Iukacyjnych I 

ZESPÓŁ SZKÓl Nr 2 2012 2014 3Ił 225,00 173321 ,00 92586,00 
zapewn~M wy5Ok~ jakO"! u$ług eduklc:yjny.:;h 
hrńadczonyc:h w s)'$t.m" oiwi.aty 

Szkola Równych Szans Programy Rozworo- Szkół-

IV ..:Iyeja bis · WyrÓWt'la.... u.&IIS Itdukacyjllyeh I 
ZESPÓŁ SZKÓl NR 1 20" 20" 376375,00 '" 925,00 75720,00

Upewrtie'1I1e wysokiej Jakości usług edukacyjnych 
iwladczon ch w s stemle oi wla 

• W)'datkl ma~tkowe 37020,00 6043.00 20629.00 

Przyjpletallie wzros tu konkur....cyjllołci 
~a mazowieckiego. pruz budowanie URZĄD MIEJSKI 2009 20" 15540.00 1905.00 7205.00 

Rozwój elełd:ronlczrMlj administracji w "m~Qach 
~amazowłeęk'-go wspomagaJ:ilc.J URZĄD MIEJSKI 2010 20" 21480.00 .. 138,00 13 ":U.OO 

Wydatki na programy, pro;ekty lub u.dania ~zane z umowami partnerstwa P<JbUcUlo. 0,00 ',00 0,00

'M' " 
· W)'datki ~ 0.00 0.00 0,00 

• W)'datkl majątkowe '.00 0,00 0,00 

Wydatki na programy. projekty lub udania pozostale (inne lIił wymienione w płd: 1.1 i 1.2).z - 5042104.00 3480730.00 50 000.00 

·wydlitki~ 85 000.00 35000.00 50 000.00 

I~COWiIInle zmLally planu ugospod.l/"O'Mlnia 
~M90 mlastll Mak6w MazowIecki (sektor A. B, URZĄD MIEJSKI 2013 201' 85000.00 35 000,00 50 000.00 

.wydatki~ .. 957 104.00 3 «5 730.00 0,00 

Budowa ZlI"It-.gI'OW1lMgO Systemu Gospodarki 
Odpad.ami KomUl"\.1tnyml dla gmin regionu URZĄD MIEJSKI 2009 2013 .ces 440.00 100 730,00 0,00 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy &leci Dnawcj! 
dnzgow.j na odcillku od uliey KlMlowej do uiiey URZĄD MIEJSKI 20" 2013 30000,00 22 500.00 0,00 ,..... 
Opracowanie dokumentacji aleclDnaliucji 
de~ na ookillku od ulq Kościelnej do ulicy URZĄD MIEJSKI 20" 2013 30000,00 22 500,00 0,00 

Przabudowlo ulic na Os. Grzanka wraz. z monta1em 
MpłIraton w ulicy Sport~ • etap I URZĄD MIEJSKI 2010 2013 2191 "",00 2100 000,00 0,00 

RoztIł6tQ i budowa budynl(u mleublnego przy ul. 
MIcIUewicu r7 . etap II . ~ks.zenle zasobu lokali 
komunalnych OI"U popnwa .tandlordu tycia 

URZĄD MIEJSKI 20" 2013 2300000,00 1200000,00 0,00---....._------

Um,
Umit2015 Umlt 2016 Umlt2017 Umlt 201. LImit 2019 

z~ń 

0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00 .. 345 954,00 

0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00 813552,00 

0 .00 0.00 0.00 0 .00 0.00 3 4n402,OO 

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 "SZU,OD 

0.00 0 ,00 0 .00 0,00 0.00 188 552,00 

',00 0,00 0.00 0,00 0,00 260 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265907,00 

',00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 262645,00 

'.00 0.00 0.00 ' .00 ',00 26672,00 

',00 ',00 0,00 ' ,00 ',00 9110,00 

' ,00 ',00 ' ,00 0,00 ',00 17562,00 

0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 

0.00 0.00 ' ,00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 

0,00 ',00 0 ,00 0,00 ',00 3530730,00 

0,00 0 .00 0.00 0,00 0 ,00 85000.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 as 000.00 

0.00 0 .00 0 ,00 0,00 0 .00 34-45730.00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 100 730,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 22 500.00 

0,00 0,00 0,00 ' ,00 0,00 22 500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000.00 

http:Mazowiecl<.im


UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁYNRXI('IJ./.u.~/2013 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 


w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 


Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013'2019 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2013'2019 
wprowadza s ię następujące zmiany dotyczące 2013 roku : 

· zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 161.164,16 zł; 

· zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 173. 164,16 zł; 

· zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 950.000 zł; 

• · zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 887.026 zł; 

· zmniejszenie zaangażowania wolnych środków do kwoty 519.642 zł. 

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF zostało umieszczone zadanie pn: 
"Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki (sektor A, B, D)" z terminem realizacji w latach 2013·2014. 

mgr J,,"u z J,,"ko ski 



Zalącznik Nr .....'~9...............• 

do Protokolu Nr K.?<xL .... 
z dnia6ae~kJJ3~ .UCHWAŁA NrXX'/IIuĄ/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MAImWIE MAZOWIECKIM 
Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Mak6w Mazowiecki 

na 2013 rok 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.) Rada Miejska w Makowie 
Mazowieckim uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 r. zgodnie 
z załącznikiem Nr l i 2. 

§ 2. 

Budżet Miasta po zmianach określonych w § l wynosi: 

l ) 	 Dochody w łącznej kwocie 28.149.820.56 zł, 


z tego: 

a) bieżące w kwocie 27.229.820,56 zł, 


b) majątkowe w kwocie 920.000,00 zł. 


2) 	 Wydatki w łącznej kwocie 30.943.536.56 zł 


z tego: 

a) bieżące w kwocie 25.45 1.763,56 zł, 


b) majątkowe w kwocie 5.491. 773,00 zł. 


§ 3. 

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

§ 4. 

1. 	 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta 
w wysokości 2.793.716 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 
· zaciągniętego kredytu w kwocie 1.061.100 zł, 

· zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.212.974 zł , 

· wolnych środków w kwocie 519.642 zł. 

2. 	 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.107.616 zł, oraz łączną 
kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.313.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 

§ 5. 

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2013 rok, które po zmianach wynoszą 
5.491.773,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

http:30.943.536.56
http:28.149.820.56


§ 7. 


1. 	 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 20 13. 
2. 	 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

mgr inż. ~ij~~ 

• 

• 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr'XX'iI/2IW2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 3712225,00 52503,00 3764 728,00 

85206 Wspieranie rodziny 0,00 21603,00 21 603,00 

2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
zwiazk6w amin) 

0,00 21 603,00 21 603,00 

85295 Pozostała działalność 145350,00 30 900,00 176250,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

5350,00 30900,00 36250,00 

Razem: 28 097 317,56 52503,00 28149820,56 

w 



• • 
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Załacznik Nr la do Uchwały Nrl(n'~120 1 3 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2013 r . 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 2897550,00 30900,00 2928450,00 

85295 Pozostała działa l ność 5350,00 30900,00 36250,00 

2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud.tetu państwa na real izację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 

5350,00 30900,00 36250,00 

Razem: 1 3031 850,1 61 30900,001 3 062750,16 

.j>. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały NrlOł'Vjz1.t/2013 
Rady Miejskiej w MaJ<owie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r . 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 
I 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 250000,00 250000,001 

40001 Dostarczanie ciepła 0,00 250000,00 250000,OO! 

6010 
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 
uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 

0,00 250000,00 250000,00 
1 

600 Transport i łączność 4635000,00 · 1 200 000,00 3435000,00 

60016 Drogi publiczne gminne 4585000,00 • 1 200 000,00 3385000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4380000,00 • 1 200 000,00 3180000,00 

852 Pomoc społeczna 4954 316,00 64 503,00 5018819,00 

85206 Wspieranie rodziny 0,00 21603,00 21 603,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 18052,00 18052,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 3108,00 3 108,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 443,00 443,00 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 120650,00 12000,00 132650,00 

3110 Świadczenia społeczne 107000,00 12000,00 119000,00 

85295 Pozostała działalność 195350,00 30900,00 226250,00 

3110 Świadczenia społeczne 195200,00 30000,00 225200,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 900,00 1050,00 

Razem: 1 31 829033,561 • 885 497,001 30 943 536,56 

V> 
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Załacznik Nr 2a do Uchwały N~XV.u1.12013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dn ia 6 czerwca 201 3 r. 

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI UCHWAŁAMI NA 2013 r. 

Dział Rozdział § Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

852 Pomoc społeczna 2897550.00 30900.00 2928450.00 

85295 Pozostała działalność 5350,00 30 900,00 36250,00 

3110 $wiadczenia społeczne 5 200,00 30000,00 35200,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 900,00 1 050,00 

Razem : 3031 850,16 30900,00 3062750,16 

o-



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr'l(Y.,XV,U.1..I2013 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013 r. 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 , 
Przychody ogółem: 5107616,00 

1. 
Wolne środki , o których mowa wart. 217 ust.2 pkt 6 
ustawy 

950 519642 ,00 

2. 
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze 
środków publicznych 

951 275000,00 

3. 
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym 

952 4312974,00 

Rozchody ogółem : 2313900,00 

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2313900,00 

• 


7 



• 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX;,!.I!l-1.4 ... .I2013 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 czerwca 2013 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 r. 

Dział Rozdział § 

150 

15011 

6639 

400 

40001 

6010 

600 

60014 

6300 

60016 

6050 

Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 

Przetwórstwo przemysłowe 1 905,00 0,00 1 905,00 

Rozwój przedsiębiorczości 1 905,00 0,00 1 905,00 

Dotage celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 
1 905,00 0,00 1905,00 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa 
1 905,00 0,00 1905,00 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 

IDochody własne jst 1 905,00 0,00 1 905,00 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 250000,00 250000,00 

Dostarczanie ciepła 0,00 250000,00 250000,00 

Wydatki na zakup i objęcie akcj"i, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn ienie 
0,00 250000,00 250000,00 

funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 

Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0 .0 . 0,00 250000,00 250000,00 

IDochody własne jst 0,00 250000,00 250000,00 

Transport i łączność 4430000,00 • 1 200 000,00 3230 000,00. 

Drogi publiczne powiatowe 50000,00 0,00 50000,00 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 
50000,00 0,00 50000,001

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , 

Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla 
50000,00 0,00 50000,00 

przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul. Słoni.wsk.) 

IDochody własne jst 50000,00 0,00 50000,00 

Drogi publiczne gminne 4380000,00 • 1 200 000,00 3180000,00 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4380000,00 • 1 200 000,00 3180000,00 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej 100000,00 0,00 100000,00 

IDochody własne jst 100000,00 0,00 100000,00 

Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z monta1:em separatora w ulicy sportowej - etap I 3000000,00 ·900000,00 2100 000,00 

!'<redy1y i potyczki 3000000,00 ·900000,00 2100000,00 
--

00 



• • 
Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego 1000000,00 - 300 000,00 700000,00 

Kredyty i potyczki 1000000,00 - 300 000,00 700000,00 

Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Buźniczna, Kanałowa i Zielony Rynek 280 000,00 0,00 280000,00 

Dochody własne jst 280000,00 0,00 280000,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 200000,00 0,00 1200000,00 

70095 Pozostała działalność 1 200000,00 0,00 1200000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1200000,00 0,00 1 200000,00 

Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II 1 200000,00 0,00 1200000,00 

Dochody własne jst 550 000,00 0,00 550000,00 

Inne 650000,00 0,00 650000,00 

IDotaCja z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego 650000,00 0,00 650000,00 

750 Administracja publiczna 4138,00 0,00 4138,00 

75095 Pozostała działalność 4138,00 0,00 4138,00 

6639 
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje j zakupy inwestycyjne realizowane na 

4138,00 0,00 4138,00
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 
4138,00 0,00 4138,00

niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 

Dochody własne jst 4138,00 0,00 4138,00 

801 Oświata i wychowanie 60000,00 0,00 60000,00 

80101 Szkoły podstawowe 60000,00 0,00 60000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60000,00 0,00 60000,00 

Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1 60000,00 0,00 60000,00 

Dochody własne jst 60000,00 0,00 60000,00 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 745730,00 0,00 745730,00 

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000,00 0,00 400000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud:!etowych 400000,00 0,00 400000,00 

Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych na ulicy Kanałowej wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji 400000,00 0,00 400000,00 
. in n~k ; ", 

Dochody własne jst 100 000,00 0,00 100 000,00 

Kredyty i potyczki 300000,00 0,00 300000,00 

'" 




• 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200000,00 0,00 200000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200000,00 0,00 200000,00 

Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki 200000,00 0,00 200000,00 

Dochody własne jst 100000,00 0,00 100000,00 

Inne 100000,00 0,00 100000,00 

IDotacje z WFOSiGW 100000,00 0,00 100000,00 

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45000,00 0,00 45000,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45000,00 0,00 45000,00 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy 22500,00 0,00 22500,00 

Dochody własne jst 22500,00 0,00 22500,00 

1~lpra~wanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. 22500,00 0,00 22500,00 

Dochody własne jst 22500,00 0,00 22500,00 

90095 Pozostała działalność 100730,00 0,00 100730,00 

6650 
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 

100 730,00 0,00 100730,00 
związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego 100730,00 0,00 100730,00 

Dochody własne jst 100730,00 0,00 100 730,00 

RazemI 6441773,001 - 950 000.001 5491773.001 

o 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XK'l.I./J.11. ../2013 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 


w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Mak6w Mazowiecki 
na 2013 rok 

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 52.503 zł, w tym: 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 30.900 zł z tytułu otrzymania 

dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2013; 

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85206 o kwotę 21.603 zł z tytułu otrzymania 

dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2013.

• Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 907.100 zł, w tym : 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 40001 o kwotę 250.000 zł na zakup i objecie 

udziałów w nowo tworzonej spółce pod nazwą "Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

SpóJka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Makowie Mazowieckim; 

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 1.200.000 zł z tytułu nakładów na 

inwestycje wynikające z rozstrzygnięcia przetargów na wykonanie zadań: 

"Przebudowa ulic na Os: Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej 

etap l" oraz "Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka l, część 

ul. Jagiełły i ul. Chrobrego"; 

- zwiększenie wydatków o kwotę 21.603 zł w rozdziale 85206 na dofinansowanie zadań 

w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 

rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ; 

- zwiększenie wydatków o kwotę 12.000 zł w rozdziale 85214 na wypłatę zasiłków 

z pomocy społecznej; 

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 30.900 zł na pomoc finansową 

realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne; 

mgr allusz Ja! kowski 
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<lałączruk Nr ...... 1..1............~ 


do Protokołu Nr ltX.l(.! ........ 


XX)(II I-1.~ z dnia ..G..~.~'!.4P.~..?I2d3r. 
UCHWAŁA NR. •.•._~.,,013 

RADY MIEJSKIEJ W MAKomiMAZOWIECKIM 
Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 33 ust. l i art. 89 ust. l pkt 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
z późno zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale Nr XXVIIII197/201:l Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 
marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki § l otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic na Os. Królów 
Polskich _.uL Mieszka l , część ul. Jagiełły i uL Chrobrego". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§3. 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

.~~[j,. ejskiej 

mgr inż. 



UZASADNIĘM~4 
DO UCHWAŁYNR'~~X:72f(13 


RADY MIEJSKIE W MAlWWIE MAZOWIECKI 

Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 


W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania pn. "Przebudowa 

ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka l, część ul. Jagiełły i ul. Chrobrego" po cenie 

niższej niż planowano, zmniejsza się wartość zadania oraz kwotę planowaną pożyczki do 

wysokości 250.000 zł. 

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

SURM! 



Załącznik Nr ......11.............. 

do Protokołu Nr .. XxX.l..... 
z dnia 6CJ;(,(m:.:;w..lLJ.Igr. 

)(yll 11M3/ 
UCHWAŁA NR ..... ./2013 


RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 33 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn o zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. 	 , 
I 

W uchwale Nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 
marca 2013 r . w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 962.974 zł (słownie : 
dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote) na zadanie 
inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy 
Sportowej - etap I". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicz?}~ejSki.ej

• 	 mgr inż. wFŹ~ielSki. 

RAj AJP;tXNY 

/ac,k ~it;ściOY 

http:ejSki.ej


UZASADNIĘ~/,lAJl 
DO UCHWAŁY~~:~/2013 

RADY MIEJSKIE W MAlWWIE MAZOWIECKI 
Z DNIA 6 CZERWCA 2013 r. 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania pn. Przebudowa 

ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap r" po cenie 

niższej niż planowano, zmniejsza się wartość zadania oraz kwotę planowaną pożyczki do 

wysokości 962.974 zł. 

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

mgr JU/ IU 



Załącznik Nr ..... 1~.............. 
do Protokołu Nr .XX:!.!..... 
z dnia 6 .C(f-Y.Nt:X:J..tZD13 )... 

UCHWAŁA NR XXXII.J..1.4.....120 13 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


Z DNIA 6 CZERWCA 2013 ROKU 


w sprawie uchylenia uchwaly Nr XVII/120/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

w sprawie restrukturyzacji gospodarki komunalnej Miasta Maków 


Mazowiecki 


Na podstawie art . 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust. l pkt l 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
45, poz. 236), uchwala się , co następuje: 

§1. 

Traci moc uchwała Nr XVII/120/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawIe 
restrukturyzacj i gospodarki komunalnej Miasta Maków Mazowiecki 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząc)} ejskiej 

~ 
Walde, abielski 

~'r)J/ttNY

c/"A",,';; 
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OV 

I' yJcl \,...,v1l ~If / 
. . i'l l' .1'.• 	 J . ,~. , .Jl/ a ' azowiecki, dnia 17.05 .201 3 r. 

Miejski Zespół Obsługi Szkól ~I' JlJ'/ 44 
i Placówek Oświatowo - Wychowawczych Zalącznik Nr ....................

w Makowie Mazowieckim a ,JI do Protokołu Nr X/:t.6.L 
:y z dnia <O ..C~t:?Y..~.u:a...?ol~). . 

INFORMACJA 
dotycząca przygotowania placówek oświatowych do remontów w okresie wakacji 2013 roku 

W okresie wakacji w 2013 roku prace remontowe zostaną przeprowadzone zgodnie 

z przeznaczonymi środkami finansowymi w budżetach poszczególnych placówek oświatowych na 

rok 2013. 

• 	 Zespół Szkół Nr l - 29 000,00 zł 


Zespól Szkół Nr 2 - 51 000,00 zł 


Przedszkole Samorządowe Nr l - 6000,00 zł 


Przedszkole Samorządowe Nr 2 - 5 000,00 zł 


Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 6 000,00 zl 


Ponadto w budżetach placówek zabezpieczono środki za zakup materiałów i wyposażenia 

oraz usługi związane z wykonaniem remontów i przeglądów kominiarskich. 

Ze względów oszczędnośc iowych oraz w celu zwiększenia zakresu robót we wszystkich 

placówkach prace remontowe będą wykonywane głównie sposobem gospodarczym. 

• 

Urziid MleJSkl w Makow le Maz . 
Moniuszki 6 , 06-200 M~ków M~z 

2894/13/0KP 
Wpłynet o dn . 20-05-201~ 

Przyj.to przez : 

Katar zyna Kubaszews ka 


04000YAC111""""1""1111"""1 """""1"111 "1 1111 

http:Przyj.to


W Zespole Szkól Nr l zaplanowano następujące remonty: 

- remont sali oddziału przedszkolnego. 

- cykl inowanie i lakierowanie: sali gimnastycznej oraz dwóch sal lekcyjnych (tinna 

zewnętrzna). 

- malowanie: łazienek chłopców, szatni szkolnych. korytarza na II piętrze , 

- wykonanie innych niezbędnych prac przygotowujących placówkę do nowego roku 

szkolnego. 

W Zespole Szkól Nr 2 zaplanowano następujące remonty: 

- wymiana kotła CO w kotłowni szkolnej (wg protokołu przeglądu stanu technicznego z dnia 

20.03.2013 r.), 

- naprawy w kotłowni : drzwiczki, przyłącze do czopucha, osprzęt . instalacja, płomieniówki , 

- uzupełnienie brakujących elementów płaszcza na rurach CO, 

- zaizolowanie przyłącza do kotłów i czopucha, 

- wymiana rur w pionach w związku z niedrożnością - z II -go piętra na parter: sale 31 , 16. 

- oczyszczanie rynien, rur spustowych i ich uszczelnienie na budynku Zespołu Szkół Nr 2, 

- inne prace w miarę posiadanych środków (malowanie łazienek, korytarzy, kuchni i drobne 

naprawy bieżące), 


Ponadto zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Makowie 


Mazowieckim należy wykonać następujące prace remontowe w budynku Hali Sportowej 


zlokalizowanej przy Zespole Szkół Nr 2: 


- naprawa drewnianej podłogi sportowej , 


- naprawa wentylacji mechanicznej , 


- założenie i monitorowanie plomby na rysie w śc i anie zewnętrznej elewacji północnej. 


W Przedszkolu Samorządowym Nr l zaplanowano następujące remonty: 

- wymiana drzwi: 

• do sal przedszkolnych - 2 sztuki, 

• do pokoju nauczycielskiego - l sztuka, 


- malowanie dwóch sal zaj ęć oraz zaplecza kuchennego, 


- zakup szafek na śpiwory do grupy II-ej - zalecenie Sanepidu. 


- zamontowanie umywalki w piwnicy - wymóg Sanepidu, 


- wymiana opraw oświetleniowych w dwóch salach. 




- malowanie i konserwacja urządzeń na placu zabaw. 


- naprawa gzymsu elewacyj nego od strony zachodniej , 


- rozważa się możliwość wym iany ogrodzenia od strony południowej wraz z bramą oraz 


furtką· 

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 zaplanowano następujące remonty: 

- remont i odnowienie barierki zabezpieczającej przed budynkiem Przedszkola, 

- zamontowanie daszku nad drzwiami wejściowymi do budynku, 

- malowanie pomieszczeń kuchennych, 

- malowanie pomieszczeń sali gr. m, 
- malowanie pomieszczeń kancelarii przedszko lnej . 

W Przedszkolu Samorządowym Nr 4 zaplanowano nas tępuj ące remonty: 

- malowanie sal zabaw dla dzieci , 

- malowanie pomieszczeń kuchennych oraz przyległych magazynów, 

- konserwacja oraz wymiana pewnych elementów drewnianych urządzeń na placu zabaw, 

- wymiana siatki ogrodzenia od strony ulicy Rickovera, 

- poprawa (wymiana) furtki i bramy wjazdowej. 
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WOJ. mmF~CJA O PRZYGOTOWANIACH DO SEZONU LETNIEGO (WYPOCZi'NEK DZIECI I MŁODZIEŻY) 2013 

PEŁNA NAZWA I ADRES PLACÓWKI TERMIN RODZAJ WYPOCZYNKU MIEJSCE WYPOCZYNKU 
ORGANIZUJĄCEJ WYPOCZYNEK LETNI PLANOWANEGO !stacjonarny, wyjazdowy, obóz itp.! !adres! 

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
WYPOCZYNKU 

15-25.07 .2013 lO-dniowa wycieczka na Mazury. Lidzbark Welski 
ul. Polna 1 W programie rowery wodne, wycieczki 
06-200 Maków Mazowiecki rowerowe, grille, dyskoteki / województwo warmińsko-

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Lipiec 2013 10 rocznica powstania grupy" Słoneczni" 

mazurskiej 

Plac Swietlicy Socjoterapeutycznej 
ul. Polna 1 
06-200 Maków Mazowiecki 

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Lipiec-sierpień 2013 

Spotkanie integracyjne osób 
niepełnosprawnych z zaproszonymi gośćmi. 

Spotkanie integracyjne grupy" Słoneczni .. 

MOPS 

Plac Swietlicy Socjoterapeutycznej 
ul. Polna 1 
06-200 Maków Mazowiecki 

MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 5-14.08.2013 

oraz dzieci ze świetlicy 

Turnus wakacyjny- stacjonarny 

MOPS 

MOPS- Swietlica 
ul. Polna 1 
06-200 Maków Mazowiecki 19-24.08.2013 

Wyjazd do ZOO(bezpłatny), pobyt nad 
zalewem, ogniska, grille, dyskoteka, gry 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
Hufiec w Makowie Mazowieckim 

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE 

1-14.07.2013 

29 czerwca 

itp. 

obóz wypoczynkowy 

OTWARTE KĄPIEUSKO NADZOROWANE 

Białogóra k. Łeby 

Zalew Miejski 
MAZOWIECKIM - 30 lipca 2013 PRZEZ WOPR 
UL. MONIUSZKI 6 
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI 

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE lipiec WAKACYJNY TURNIEJ KOSZYKOWKI Kompleks boisk 
MAZOWIECKIM DZIKICH DRUŻYN "MOJE BOISKO ORUK 2012" 
UL. MONIUSZKI 6 
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI 
KOMPLEKS BOISK 
"MOJE BOISKO ORLIK 2012" 



• 

URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE 
MAZOWIECKIM 
UL. MONIUSZKI 6 
06-200 MAKÓW MAZOWIECKJ 
KOMPLEKS BOISK 
. MOJE BOISKO ORLIK 2012" 

sierpień WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 
SZÓSTEK 

Kompleks boisk 
"MOJE BOISKO ORLIK 2012" 

MIEJSKI DOM KULTURY 
W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Lipiec MARATONY FILMOWE DLA MŁODZIEŻY Kino Mazowsze 

ul. Moniuszki 2 Lipiec WYPRAWA PO SKARB - zabawa terenowa MDK, ulice miasta 

Lipiec MUZYKORAMA  otwarte zajęcia muzyczne MDK 

Lipiec GALERIA POD CHMURKĄ - zajęcia 

plastyczne dla dzieci 
MDK, ulice miasta 

S i erpień TETRALNY RYNEK - spotkanie z poezją 
Pana Tuwima 

MDK, Rynek Miejski 

Sie rpień Warsztaty Kugla rskie dla młodzieży MDK 

Sierpień POZNAJMY OKOLICĘ - wyjazd integracyjny 
do gospodarstwa agroturystycznego 

MDK 

Sierpień Wyjazdy zespołów działających przy M OK MDK 

Sierpień Projekcje seansów filmowych Kino Mazowsze 

KIEROWNIK WYDZIAŁU 

Integracji Europej~~·ej rormatyk.i
. 

i Pro~~Ji .sta 
mgr Nina Jra'k~wska.Krzyna 




