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Pani/Pan

ZAPROSZENIE

Zgodnie z § 20 ust. 3, § 21 ust. 5 Statutu Miasta Maków Mazowiecki na wniosek 
Burmistrza Miasta oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zapraszam na XXXIX 
sesję Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2022 r. 
o godz. 1300 w budynku Urzędu Miejskiego z porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Mazowieckim.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa 

własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki 
do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie 
utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form 
i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.



10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki.

11. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2021 rok.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczi cyRady Miejskiej

Dariusz Artur Miecznikowski

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



Protokół z XXXIX sesji
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

odbytej w dniu 27 stycznia 2022 r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Radnego Dariusza Artura Miecznikowskiego

Ad pkt 1.
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim o godz. 1300 otworzył 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski. Przywitał osoby obecne na 
sali oraz Radnych Rady Miejskiej, którzy uczestniczyli w sesji za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że w ostatnim 
czasie z głębokim żalem przyjęto wiadomość o śmierci Ś.P. Pana Jarosława Wilkowskiego 
Radnego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w latach 2006 - 2010.

Obecni na Sali minuta ciszy uczcili pamięć zmarłego Ś.P. Pana Jarosława Wilkowskiego.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski poinformował, że sesja została zwołana 
na wniosek Burmistrza Miasta w trybie § 20 ust. 3 załącznika Statutu Miasta Maków 
Mazowiecki oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wniosek Burmistrza 
Miasta stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, że Radni 
otrzymali projekty uchwał do zapoznania się. Każdy z radnych na karcie do głosowania mógł 
wyrazić swoją opinię, a także oddać głos. Radni nie zadeklarowali chęci zabrania głosu 
w przedmiocie projektów uchwał za pośrednictwem połączenia telefonicznego podczas 
dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Artur Miecznikowski powiedział, że na podstawie 
liczby oddanych kart do głosowania stwierdził, że 15 Radnych wzięło udział w głosowaniu 
korespondencyjnym. Karty stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził ąuorum. Podejmowane 
uchwały i decyzje mają moc prawną.

Obrady XXXIX sesji trwały w czasie od godz. 1300 do godz. 1345.
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Ad pkt 2.
Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa 

własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady 

Miejskiej w Makowie Mazowieckim do Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Makowie Mazowieckim.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki 
do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie 
utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług 
społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form 
i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

11. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2021 rok.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Ad pkt 3.
Rozpatrzenie projektu uchwały w spraw ie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim.
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Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart do 
głosowania: 

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

Radni Rady Miejskiej w Mąko wie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/313/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad pkt 4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności 
na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę prawa własności na prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart 
do głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/314/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
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Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony 
do 3 lat.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart do 
głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/315/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad pkt 6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały 
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart do 
głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/316/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie 
Mazowieckim, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
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Ad. pkt 7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki 
do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki..

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu 
administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart 
do głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/317/2022 
z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji 
w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów 
i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 11 
do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad pkt 8.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie 
utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, 
określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. 
„Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 

5



zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart 
do głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/318/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia 
Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior+, 
Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w Klubie Senior+, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad pkt 9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i 
specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart 
do głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIX/319/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającą uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie przyjęcia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form 
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i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad pkt 10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
projektu uchwały. Poinformował, że Radni Rady Miejskiej nie zgłosili uwag drogą 
korespondencyjną ani chęci zabrania głosu za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał projekt uchwały w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Następnie, Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart 
do głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXX/320/2022 
z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 
Maków Mazowiecki, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad pkt 11.
Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2021 rok.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie 
sprawozdań. Poinformował, że Przewodniczący Stałych Komisji RM złożyli sprawozdania 
z działalności komisji za 2021 rok. Następnie odczytał sprawozdanie z działalności Rady 
Miejskiej za 2021 r.

Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał głosy Radnych z kart 
do głosowania:

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

Radni Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w głosowaniu korespondencyjnym oddali 
15 kart do głosowania, 15 głosami „za”, Rada Miejska Sprawozdania z działalności Rady 
Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2021 rok, które stanowią kolejno załącznik nr 19, 20, 21,
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22, 23 i 24 do protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad pkt 12.
Wolne wnioski i informacje.

Wolnych wniosków i informacji nie było.

Ad pkt 13.
Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

Wobec zrealizowania porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący RM 
Dariusz Artur Miecznikowski o godz. 1345 zamknął jej posiedzenie.

Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołówała:
Inspektor UM

Małgorzata Cikacz

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Artur cznikowski
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BURMISTRZ MIASTA 
Maków Mazowiecka 
\ woj. mazowieckie

WO.0004.18.2022

Załącznik Nr.......X...
do Protokołu Nr .XXX!.,X 
z dnia

Maków Mazowiecki, 21.01.2022 r.

Pan
Dariusz Artur Miecznikowski
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI NADZWYCZAJNEJ 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki w oparciu o § 20 ust. 3 Statutu Miasta Maków 
Mazowiecki wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawca proponuje następujący porządek 
obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Makowie Mazowieckim.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa 

własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony do 3 lat.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki 
do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie 
utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych 
na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior+.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form 
i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza 
Miasta Maków Mazowiecki.

11. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2021 rok.
12. Wolne wnioski i informacje. z
13. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA



Załącznik Nr

RADA MIEJSKA
w Makowie ‘ ł.z: Karta do głosowania korespondencyjnego

do Protokołu Nr ....
z dnia

uchwal będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie mojego głosu 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w dniu 27.01.2022 r.

...................
(Czytelny podpis)



rada miejska
w Makowie Mazowieckim

Karta do głosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości. X
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat. V
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

X
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwala zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.

X
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

X
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok. Y



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad 
w dniu 27.01.2022 r.

na przeniesienie mojego głosu 
XXXIX sesji Rady Miejskiej



rada MIEJSKA
W Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwal będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

y
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok. X



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas 
w dniu 27.01.2022 r.

zgodę na przeniesienie mojego głosu 
obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej



RAJD A MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości. X
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

/

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas 
w dniu 27.01.2022 r.

zgodę na przeniesienie mojego głosu 
obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej



RADA MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim

Karta do głosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

z___ / /n_____________ z

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad 
w dniu 27.01.2022 r.

na przeniesienie mojego głosu 
XXXIX sesji Rady/, Miejskiej

(Czytelny podpis)



RADA MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim

Karta do głosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas 
w dniu 27.01.2022 r.

zgodę na przeniesienie mojego głosu
obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej

(Czytelny podpis)



RADA MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

1'^ c sw IW/
(Czytelny podpis)

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.

y

Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok. y



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczani, iż wyrażam 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas 
w dniu 27.01.2022 r.

zgodę na przeniesienie mojego głosu 
obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej

....
(Czytelny podpis)



rada miejska
w Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzy małem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

X
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

N
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad 
w dniu 27.01.2022 r.

na przeniesienie mojego głosu 
XXXIX sesji Rady Miejskiej

(Czytelny podpis)



RADA MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwal będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas 
w dniu 27.01.2022 r.

zgodę na przeniesienie mojego głosu 
obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej

(Czytelny podpis)



rada miejska
W Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim

X

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat. X

Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

K

Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

X

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

X

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki. X

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok. y'

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie mojego głosu 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w dniu 27.01.2022 r.

(Czytelny podpis)



RADA MIEJSKA
w Makowie Mazowieckim

Karta do głosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie mojego głosu 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w dniu 27.01.2022 r.

(Czytelny podpis)



rajda miejska
w Makowie Mazowieckim

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości. X
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad 
w dniu 27.01.2022 r.

na przeniesienie mojego głosu 
XXXIX sesji Rady Miejskiej

(Czytelny podpis)



w Makowe

Karta do głosowania korespondencyjnego 
uchwal będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim K
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości. X ///

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat. A
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

Z
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Z
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

//// /Z'/

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok. /

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie mojego głosu 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w dniu 27.01.2022 r. / >

(Czytelny podpis)



, o Mazowieckim w Makowie Nlazowi

Karta do glosowania korespondencyjnego 
uchwal będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.

^y/

Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

^y/

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.

u

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki.

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

x^y/

6^ lADsW
(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad 
w dniu 27.01.2022 r.

na przeniesienie mojego głosu 
XXXIX sesji Rady Miejskiej

U
(Czytelny podpis)



RADA MIEJSKA 
w Makowie Mazowieckim

Karta do głosowania korespondencyjnego 
uchwał będących w porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 

w Makowie Mazowieckim w dniu 27.01.2022 r.

Tytuł uchwały
Jestem

- „za” - „przeciw” - „wstrzymałem się”

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Makowie Mazowieckim
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
prawa własności na prawo 
użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat.
Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do 
Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
w Makowie Mazowieckim.
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków 
Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego 
na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki.

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 
w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu 
Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w 
projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie 
Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie 
Senior+.
Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 
2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 
oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki. _ -Z

Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i stałych 
Komisji Rady za 2021 rok.

(Czytelny podpis)



Oświadczenie

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeniesienie mojego głosu 
do elektronicznego systemu do głosowania podczas obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej 
w dniu 27.01.2022 r.

(Czytelny podpis)



Załącznik Nr.......................

do Protokołu Nr ,XXXl.X...
z dnia

UCHWAŁA NR XXXIX/313/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1, art. 51 ust. 2, art. lila ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), oraz w związku żart. 2 ust. 11-12, 14 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r., poz. 1) oraz art. 411 ust. lOh, lOr. ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.2021 r., poz. 1973 ze zm.) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim stanowiącym załącznik 
do uchwały nr XXXV/283/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2021 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„5. W strukturze Ośrodka funkcjonuje ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior + w formie 
klubu samopomocy z siedzibą w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki 6a.”;

2) w § 1 po pkt. 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6. Bieżący nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Makowa Mazowieckiego.”;

3) w § 2 ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

,,3a) ustalanie i wypłacanie dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. - 
Dodatek osłonowy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

\ Dariusz
Artur^Iięcznikowski

Id: 261A81DD-2AEA-4EAF-AEB2-8F84886785C6. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/313/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim został przyjęty 
Uchwałą nr XXXV/283/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2021 r.

Zgodnie z uchwałą NR XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 
lutego 2020 r. i w celu wykonywania zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki w zakresie 
zapewnienia wsparcia Seniorom, uruchomiono Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim. Działalność 
Klubu Senior+ zapewni seniorom korzystanie z oferty aktywizującej, edukacyjnej, opiekuńczej, 
kulturalnej. Zmiana statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podyktowana jest koniecznością 
umieszczenia Klubu Senior+ w strukturze organizacyjnej Ośrodka.

Burmistrz Miasta 3 stycznia 2022 r. na podstawie pełnomocnictwa przekazał Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim realizację dodatku osłonowego na podstawie 
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1).

Uznano za zasadne naniesienie powyższych zadań do Statutu.

PRZEWODNI CZĄCY RADY

Dariusz ecznikowski



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

Numer załącznika

Załącznik Nr...... .................. 

do Protokołu Nr 
z dnia 2

Uchwała numer XXXIX/313/2022 "Uchwała w sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem 
za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:09:57

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar

10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr........Z............

do Protokołu Nr
z dnia

UCHWAŁA NR XXXIX/314/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności 
na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z2021 r„ poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim 
przy ulicy Sportowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2538/13 o pow. 0,0216 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Przasnyszu prowadzi KW OS 1P/00007133/2 przysługujące Miastu Maków Mazowiecki 
na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ulicy Sportowej 
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 2538/11 o pow. 0,0082 ha, dla której Sąd Rejonowy 
w Przasnyszu prowadzi KW OS1P/00027913/0 przysługujące osobie fizycznej.

§2. Tracą moc Uchwała Nr XXI/167/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne, Uchwała 
Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie oraz 
Uchwała Nr XXXIIl/272/2021 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2020 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu 
ustalonego w umowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni :zący Rady 
Mie skiej

Dariusz
ArtuRMiecznikowski

Id: CCEDE1E2-5935-4984-8C07-DCB12CFE76AA. Podpisany Strona I



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/314/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę prawa własności 
na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów Nr 2538/13 o pow. 0,0216 ha stanowi własność 
Miasta Maków Mazowiecki. W/w nieruchomość jest niezabudowana. W planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki nieruchomość przeznaczona jest jako: „zieleń 
nieurządzona” - symbol 1ZN.

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów Nr 2538/11 jest w wieczystym użytkowaniu 
osoby fizycznej. W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki przeznaczona 
jest jako: „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa w formie wolnostojącej” - 
symbol 31.MN,U. Powyższa działka jest niezbędna celem poprawienia warunków bezpieczeństwa 
przejazdu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność 
jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące 
własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych 
nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych 
nieruchomości. Art. 15 ust. 2 w/w ustawy stanowi, iż przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku 
zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego lub prawa użytkowania 
wieczystego na własność nieruchomości, a także wzajemnej zamiany prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r„ poz. 1372 ze zm.) organem właściwym do wyrażenia zgody na zamianę prawa 
własności na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości jest Rada Miejska.

PRZEWODNI !ZĄCY RADY

Dariusz 'iecznikowski



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

Numer załącznika

Załącznik Nr ...

do Protokołu Nr
z dnia ,Y

Uchwała numer XXXIX/314/2022 “Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zamianę prawa własności na prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomości" została podjęta następującą proporcją 
głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:14:56

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr.......-fz...........
do Protokołu Nr
z dnia

UCHWAŁA NR XXXIX/315/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 88,32 m2- 
stanowiącego własność Miasta Maków Mazowiecki, położonego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy 
ul. Rynek 15 w Makowie Mazowieckim, z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Artur

4]lanusz 
r- i i ■ liecznikowski

Id: CC398DA3-2C07-4C94-A2F9-92916722FA3B. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/315/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 
na czas oznaczony do 3 lat

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych gminy, w tym dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 
na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Uchwała Rady Miejskiej jest 
wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają 
kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

ANKAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przy 
ul. Madalińskiego 27/12, 07-410 Ostrołęka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000385734, NIP: 7582340854, REGON: 
142932860, zwróciła się z pisemną prośbą o zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego przy 
ul. Rynek 15 w Makowie Mazowieckim. Podjęcie uchwały umożliwi zawarcie umowy na czas 
oznaczony do 3 lat.

W związku z powyższym, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY



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

Numer załącznika
Załącznik Nr........ .1?............

do Protokołu Nr 
z dnia ó > -

Uchwała numer XXXIX/315/2022 "Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na czas 
oznaczony do 3 lat" została podjęta następującą proporcją głosów: 
jestem za 15, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:17:46

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Wstrzymuję się Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr.......J............

do Protokołu Nr X/<X/.X
z dnia £

UCHWAŁA NR XXXIX/316/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) i art. 41f pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 3 pkt 1 Regulaminu Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Makowie Mazowieckim stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/300/2021 z dnia 
9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Miejskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powołania jej członków (Dz. Urz. Woj. Maz. 
2021 poz. 11896), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim wyznacza na swoich przedstawicieli w Miejskiej Radzie 
Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim następujące osoby:

1) Radną Małgorzatę Jolantę Długołęcką,

2) Radnego Mirosława Piątka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski

Id: 22DF6C57-004E-465E-A661-A3C1D36F88A5. Podpisany Strona I



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/316/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim

W związku z koniecznością realizacji Uchwały XXXVII/300/2021 Rady Miejskiej 
w Makowie Mazowieckim z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie określenia organizacji 
i trybu działania członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie mazowiecki 
oraz trybu powołania jej członków w związku z § 2 ust 1 zachodzi potrzeba wyboru dwóch 
przesdtawicieli Rady Miejskiej w Makowie Mazowiecki do Miejskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego w Makowie Mazowieckim.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz AMurMiecznikowski



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

Numer załącznika

Załącznik Nr..... d.htt............ 

do Protokołu Nr
z dnia

Uchwała numer XXXIX/316/2022 "Uchwała w sprawie wyznaczenia 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do Miejskiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim" 
została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem 
przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:20:45

Radni zagłosowali jak poniżej:
jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Wstrzymuję się Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr........ .............. .

do Protokołu Nr
z dnia

UCHWAŁA NR XXXIX/317/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania 
z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych 

na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art.8 ust. 2 i 2a oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. 
o grobach i cmentarzach wojennych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2337) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zezwala się na przyjęcie przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania 
z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta 
Maków Mazowiecki.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia z Wojewodą Mazowieckim porozumienia w sprawie 
powierzenia Miastu Maków Mazowiecki zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/317/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania 
z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych 

na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym gmina może wykonywać zadania z 
zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z organami tej administracji, 
a podejmowanie uchwał w sprawie przyjętych zadań należy do wyłącznej właściwości rady gminy. 
Ustawa z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych umożliwia wojewodzie, w drodze 
porozumienia, powierzenie jednostce samorządu terytorialnego obowiązku utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy. Porozumienie określa 
warunki przyjęcia przez Miasto Maków Mazowiecki zadania określonego w §1 uchwały, sposób 
finansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego i okres obowiązywania porozumienia. 
Porozumienie ma zostać zawarte na rok 2022.

Dariusz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz ArtunMiecznikowski'.ecznikowski



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

Numer załącznika

Załącznik Nr.......................

do Protokołu Nr
z dnia .cS%.

Uchwała numer XXXIX/317/2022 "Uchwała w sprawie przyjęcia przez 
Miasto Maków Mazowiecki do realizacji w 2022 roku zadania z 
zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie Miasta Maków Mazowiecki " została 
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:24:10

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr...... .................

do Protokołu Nr ,2S'XK(i£„.
z dnia Z

UCHWAŁA NR XXXIX/318/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, 
określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój 

usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w Klubie Senior+

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 51 ust. 4, art. 97 ust. 1 i 5 oraz art. 11 la ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 202 Ir. poz. 2268 ze zm.) w związku z ustanowionym Programem 
Wieloletnim „Senior+ na lata 2021 - 2025 (M.P. 2021 poz. 10), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w sprawie utworzenia Klubu 
Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa 
w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych 
w Klubie Senior+ w Makowie Mazowieckim, działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej:

1) Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub Senior+ uzależniona jest 
od sytuacji dochodowej osoby deklarującej uczestnictwo w Klubie Seniora.

2) Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie zart.8 ust.l ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ponoszą miesięczną odpłatność zgodnie z poniższą 
tabelą:

Procentowy stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub dochodu na osobę w rodzinie do kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

Miesięczna wysokość ponoszonej opłaty

Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie

Do 600 % nieodpłatnie nieodpłatnie
Powyżej 600 % - 625 % od 5 do 10 zł od 15 do 20 zl
Powyżej 625 % - 650 % od 15 do 20 zł od 25 do 30 zl
Powyżej 650 % - 675 % od 25 do 30 zł od 35 do 40 zl
Powyżej 675 % - 600 % od 35 do 40 zł od 45 do 50 zł
Powyżej 700 % od 45 do 50 zł od 55 do 60 zł

3) Opłata za pobyt w Klubie Senior+ wnoszona jest na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim w terminie do 15 każdego miesiąca następującego 
po miesiącu uczestnictwa w Klubie Senior+.

4) Podstawą do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie Senior+jest lista obecności osoby uczęszczającej 
do Klubu Senior+ zawierająca podpis uczestnika.

5) Nie pobiera się opłat za dni nieobecności.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Id: FD548A2F-A5A9-49B5-911D-850CA65565A9. Podpisany Strona I



§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz
Miecznikowski

Id: FD548A2F-A5A9-49B5-911D-850CA65565A9. Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/318/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

zmieniającej uchwałę Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa 

w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” 
oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+

W dniu 27 lutego 2020 r. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim podjęła Uchwałę 
Nr XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie Mazowieckim, określenia: 
Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług 
społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki” oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w Klubie Senior+.

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opłatę za pobyt 
w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając 
przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej 
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Miejska 
w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparcia.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz ArturfMieczuikowski



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

Numer załącznika
Załącznik Nr   

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

Uchwała numer XXXIX/318/2022 "Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 
XIX/143/2020 w sprawie utworzenia Klubu Senior+ w Makowie 
Mazowieckim, określenia: Regulaminu Klubu Senior+, Regulaminu 
naboru i uczestnictwa w projekcie pn. „Rozwój usług społecznych na 
terenie Miasta Maków Mazowiecki" oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+" została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:29:32

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


UCHWAŁA NR XXXIX/319/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

Załącznik Nr....... ................

do Protokołu Nr
z dnia 1'

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli 

oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 70a ust. 1 i 3 w związku żart. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów 
szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1653) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Maków Mazowiecki na rok 2022 wyodrębnia się środki na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§2 . l.Ze środków, o których mowa w§ 1 dofinansowuje się koszty następujących form doskonalenia 
nauczycieli:

1) studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli 
skierowanych przez dyrektora zgodnie z potrzebami placówki;

2) udział w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach metodycznych lub innych 
formach doskonalenia zawodowego, na które nauczyciel otrzymał skierowanie;

3) wspomaganie szkół, w tym wspomaganie procesowe i wspomaganie w przygotowaniu nauczycieli 
do wychowania do wartości;

4) udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach metodycznych lub innych formach doskonalenia 
zawodowego organizowanych przez placówkę.

2. Środki, o których mowa w § 1 przeznacza się na:

1) koszty organizacji i prowadzenia wspomagania szkół oraz sieci współpracy i samokształcenie nauczycieli;

2) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania 
udzielonego przez dyrektora placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego 
oraz materiały szkoleniowe i informacyjne.

§ 3. Dofinansowania danej formy doskonalenia zawodowego dokonuje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę 
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły oraz zgodnie z Planem dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki 
na rok 2022, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dofinansowanie jest przyznawane w następujących specjalnościach:

a) geografia, język rosyjski, język niemiecki, chemia i fizyka.

b) praca z dziećmi i uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych: 
logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, edukacja, terapia i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem 
Aspergera, integracja sensoryczna, surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika.

§ 5. Wysokość dofinansowania do opłat i kosztów, o których mowa w § 2 w roku 2022 może wynieść 
do 70% łącznych kosztów ponoszonych przez nauczyciela wdanym roku, nie więcej jednak niż 1500,00 zł. 
W uzasadnionych przypadkach, nauczycielom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 
rodzinnej czy losowej dyrektor może zadecydować o dofinansowaniu opłat za kształcenie pobierane 
przez szkoły wyższe w wysokości 100%.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodnięzący Rady 
Miej skiej

Dariusz
Artur Miecznikowski
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Załącznik do uchwały Nr XXXlX/319/2022 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki na rok 2022

Lp. Formy i specjalności doskonalenia Miejski Zespół 
Przedszkoli 

Samorządowych

Przedszkole 
Samorządowe 

Nr 2

Szkoła 
Podstawowa

Nr 1

Szkoła 
Podstawowa

Nr 2

Razem

1. Opłaty pobierane za studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe 
i placówki doskonalenia nauczycieli dla nauczycieli skierowanych 
przez dyrektora zgodnie z potrzebami placówki

1 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 7 000,00 zł

2. Opłaty pobierane za udział w seminariach, konferencjach, 
wykładach, warsztatach, szkoleniach metodycznych lub innych 
formach doskonalenia zawodowego, na które nauczyciel otrzymał 
skierowanie

1 400,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00 5 900,00 zł

3. Wspomaganie szkół, w tym wspomaganie procesowe i 
wspomaganie w przygotowaniu nauczycieli do wychowania do 
wartości (zgodnie z celami i kierunkami polityki oświatowej 
państwa)

6 000,00 700,00 8 000,00 12 800,00 27 500,00 zł

4. udział w wykładach, warsztatach, szkoleniach metodycznych lub 
innych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez 
placówkę

1 400,00 900,00 3 600,00 10 000,00 15 900,00 zł

5. koszty organizacji i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenie 
nauczycieli 200,00 200,00 0,00 336,00 736,00 zł

6. koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, 
którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora 
placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego 
oraz materiały szkoleniowe i informacyjne

250,00 300,00 4 160,00 4 000,00 8 710,00 zł

RAZEM: 10 250,00 zł 3 100,00 zł 19 760,00 zł 32 636,00zł 65 746,00
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/319/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki

Organ prowadzący szkoły jest zobowiązany każdego roku określić plan dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, na które jest przyznawane oraz 
maksymalna kwotę dofinansowania opłat za kształcenie.

Wysokość środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z art.70 a ust.l ustawy 
Karta Nauczyciela wynosi 0,8% planowanych, rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli.

W oparciu o rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu 
i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) ze środków 
tych dofinansowuje się między innymi: organizację szkoleń, warsztatów metodycznych 
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, przygotowanie materiałów szkoleniowych 
i informatycznych, koszty zatrudnienia specjalistów prowadzących szkolenia, opłaty za kształcenie 
pobierane przez uczelnie, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia 
nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą 
w różnych formach doskonalenia zawodowego. Określa się także podział środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli oraz cele, na które mogą zostać przeznaczone.

Powyższa uchwała została opracowana w porozumieniu z Dyrektorami szkół i przedszkoli. 
Zgodnie z art.70a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela podział środków na dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego został zaopiniowany pozytywnie przez związki zawodowe.

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz cznikowski



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

Numer załącznika

Załącznik Nr ... .........

do Protokołu Nr IŚJf.K.LK..... 
z dnia c2

Uchwała numer XXXIX/319/2022 "Uchwała w sprawie przyjęcia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 
roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności 
kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki" została podjęta 
następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:33:06

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

1. Grzegorz Bielacki
2. Grzegorz Boguszewski
3. Małgorzata Jolanta Długołęcka
4. Arkadiusz Dobrzyński
5. Paweł Falba
6. Sławomir Maciej Leśniak
7. Dariusz Artur Miecznikowski
8. Jan Mróz
9. Krzysztof Adam Ogar

10. Marian Paczkowski
11. Mirosław Piątek
12. Zdzisław Sawicki
13. Michał Arkadiusz Śmiałkowski
14. Tadeusz Szczuciński
15. Wojciech Traczewski

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr........ ...............
do Protokołu Nr .XX.X(.X...
z dnia

UCHWAŁA NR XXXIX/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami postępowania 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się uznać skargę Państwa Wandy i Dariusza Duda z dnia 9 grudnia 2021 r. na działalność 
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu.

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Id: DC216515-307A-4C06-958D-72704A54C223. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIX/320/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje 
skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez 
obywateli.

Rada zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przekazała do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim skargę, która wpłynęła w dniu 9 grudnia 2021 r. celem przeprowadzenia 
postępowania wyjaśniającego i przedstawienia opinii organowi stanowiącemu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 r. rozpatrywała skargę 
Państwa Wandy i Dariusza Duda na działalność Burmistrza Miasta Makowa Mazowieckiego „w związku 
z udzieleniem wymijających odpowiedzi na pisma, i nie na temat dot. kompleksowego zagospodarowania 
nieruchomości o nr ew. 2519/4 przy ulicy Sportowej, której właścicielem jest Miasto Maków Mazowiecki". 
Komisja zapoznała się z treścią postawionych zarzutów, jak również z przedstawionymi do wglądu 
dokumentami i korespondencją, które dotyczą powyższej skargi.

W oparciu o przedstawione wyjaśnienia i analizowane dokumenty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
ustaliła, iż Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego podejmował działania w celu wyjaśnienia sytuacji, 
ponieważ odpowiadał na bieżąco skarżącym na ich pisma w zakresie danych i uprawnień, które posiadał.

W przeprowadzonym postępowaniu ustalono, że Miasto uwzględniło uwagi skarżących wydając decyzję 
nakazującą Miastu wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, tj. kanalizacji deszczowej celem 
odprowadzenia nadmiaru wód z terenu działki 2519/4. Skarżący od tej decyzji się odwołali do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego twierdząc, że w decyzji nie został uwzględniony rys historyczny powstałych 
nieruchomości oraz nie odniesiono się do wykonanego utwardzenia terenu przez właściciela sąsiedniej 
nieruchomości. Ustalono, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie uwzględniło odwołania skarżących 
i utrzymało decyzję Burmistrza Miasta. Państwo Duda odwołali się od decyzji Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego i aktualnie oczekuje się na decyzję Sądu Administracyjnego w/w sprawie, co opóźnia 
przygotowanie i realizację inwestycji z zakresu budowy kanalizacji deszczowej.

W poruszanym przez skarżących temacie zabezpieczenia nieruchomości o nr ew. 2515 przed: 
spalinami, hałasem i kurzem należy zaznaczyć, że skarżący powinni mieć świadomość możliwości wystąpienia 
utrudnień, w tym również tych wynikających z zabudowy zwartej.

Z przedstawionych dokumentów wynika również, że skarżący nie mogą dojść do porozumienia 
z sąsiadami przyległych nieruchomości w zakresie korzystania z działki 2519/4, której właścicielem jest Miasto 
Maków Mazowiecki.

Uznając powyższe ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uznała, że postępowanie Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki było prawidłowe i prowadzone w granicach 
swoich kompetencji, zgodnie z prawem, wobec czego skargę uznano za bezzasadną.

W związku z odrzuceniem skargi organ ma obowiązek pouczyć skarżącego o treści art. 239 § 1 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego, tj. „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 
uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez 
wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

'Dariusz Artur Miecznikowski

\ /
Id: DC216515-307 A-4C06-958D-72704A54C223. Podpisany Strona 1



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

Numer załącznika

Załącznik Nr........................

do Protokołu Nr
z dnia ^7"

Uchwała numer XXXIX/320/2022 "Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki" została 
podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 0, 
wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:35:56

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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

http://www.makowmazowiecki.pl


Załącznik Nr........

do Protokołu Nr W* l
Z dnia . ^7

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
RADY MIEJSKIEJ 

W MAKOWIE MAZOWIECKIM W 2021 ROKU

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w 2021 roku obradowała na sześciu 
posiedzeniach zwołanych w trybie zwykłym, sześciu posiedzeniach zwołanych na wniosek 
Burmistrza Miasta oraz jednej sesji uroczystej. Na trzynaście sesji trzy odbyły się w trybie 
korespondencyjnym, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na sesjach przyjęto 98 uchwał Rady Miejskiej.

Do najważniejszych możemy zaliczyć:
- uchwalenie budżetu miasta na 2022 rok,
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2022 - 2032,
- przyjęcie Planu Pracy Rady na 2022 rok,
- w sprawie ogłoszenia roku 2021 - Rokiem Obchodów Jubileuszu 600-lecia nadania 

praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki
- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021- 2025,
- w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
- uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim 
na 2022 rok,

- przyjęcie programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki z organizacjami 
pozarządowymi,

- przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Maków Mazowiecki w 2022 roku,

- podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i planowania 
przestrzennego,

- raport o stanie Miasta Maków Mazowiecki za rok 2020,
- w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie Makowa Mazowieckiego
- ustalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki 
na 2021 rok,

- określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów sportowych,

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przez miasto Maków Mazowiecki 
w Projekcie pn.: „Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz”, jako realizacja szlaku 
„Kolei Północnego Mazowsza” w ramach programu Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku,

- w sprawie określenia organizacji i trybu działania członków Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego w Makowie Mazowieckim oraz trybu powoływania



jej członków.

Kilkakrotnie dokonywano zmian w budżecie miasta i zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta celem realizacji zadań ustawowych miasta.

W związku z sytuacją występowania koronawirusa dyżury Przewodniczącego Rady 
i Radnych Rady Miejskiej odbywały się telefonicznie lub stacjonarnie, po wcześniejszym 
umówieniu rozmowy.

Podejmowane uchwały, programy realizowane przez miejskie jednostki organizacyjne, 
sprawozdania i informacje oraz protokoły z odbytych sesji Rady Miejskiej i informacja 
o dyżurach Radnych zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Makowie Mazowieckim.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Anur Mi Kulikowski



Załącznik Nr.......Zt^..........

do Protokołu Nr ....
z dnia 'Ud

Maków Mazowiecki, dnia 21.01.2022 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2021 rok

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku działała na podstawie Rozdziału 4a 
Załącznika do Uchwały Nr XXXVII/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Maków Mazowiecki (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2013 r., poz. 13208, r. ze zm.). Odbyły się dwa posiedzenia, które dotyczyły: 
- rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu 
Konstytucyjnego o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, 
- rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki w przedmiocie 
nie przyznania lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Maków Mazowiecki.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w 2021 roku uczestniczyła w ośmiu wspólnych 
posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej.

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń komisji znajdujących 
się w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji

Michał Arkadiusz Śmiałkowski



Załącznik Nr......./✓/

do Protokołu Nr Z/Z/Z
z dnia 2 7 <),'.

Maków Mazowiecki, dnia 21.01.2022 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2021 rok

Komisja Rewizyjna w 2021 roku działała na podstawie zatwierdzonego przez 
Radę Miejską planu pracy. Odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej 
oraz osiem wspólnych posiedzeń stałych Komisji RM, w których uczestniczyła 
Komisja Rewizyjna.
Przedmiotem prac Komisji były:
- analiza sprawozdania Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z wykonania budżetu 
za 2021 r.
- opracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki,
- analiza informacji z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2021 r.,
- opiniowanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków 

Mazowiecki na lata 2022 - 2032,
- opiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń komisji 
znajdujących się w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Boguszewski



Załącznik Nr . 2 2,.........

do Protokołu Nr .^K/ X 
z dnia 2/.2022 r-

Maków Mazowiecki dnia 21.01.2022 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2021 rok

Komisja Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury i Kultury Fizycznej w 2021 
roku działała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Odbyło się 
jedno posiedzenie Komisji Oświaty (...) oraz osiem wspólnych posiedzeń stałych Komisji 
RM, w których uczestniczyła Komisja Oświaty (...).

Tematyką posiedzeń Komisji były następujące kwestie:
1. oświatowe - opiniowanie projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za 
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Maków 
Mazowiecki,

2. opieki społecznej - opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021- 2025,
- w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Makowie Mazowieckim 
na 2022 rok,

- w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie 
Mazowieckim,

3. kultury, kultury fizycznej i sportu - opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Makowie 

Mazowieckim,
- w sprawie likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie 

Mazowieckim z siedzibą w Makowie Mazowieckim,
- w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,
- w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta 

Maków Mazowiecki w 2021 roku,
- w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z obiektu użyteczności publicznej 

przy ulicy Admirała Rickovera w Makowie Mazowieckim,
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Maków Mazowiecki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, 
W skutek sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 planu Pracy 
Komisji Oświaty (...) nie oddało się w pełni zrealizować.

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń komisji znajdujących się 
w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury

i Kultury Fizycznej

Mirosław Piątek



Załącznik Nr....... /Zz..........

do Protokołu Nr .XXWL>.....
z dnia ...c2•

Maków Mazowiecki dnia 21.01.2022 r.

Sprawozdanie z działalności 
Komisji Polityki Regionalnej 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2021 rok

Komisja Polityki Regionalnej w 2021 roku działała na podstawie 
zatwierdzonego przez Radę Miejską planu pracy. Główną tematyką posiedzeń Komisji 
była realizacja zadań związanych z rozwojem inwestycyjnym naszego miasta, 
utrzymania porządku i czystości na jego terenie oraz poprawą stanu jego 
bezpieczeństwa. Komisja zajmowała się również bieżącymi sprawami związanymi 
z funkcjonowaniem Rady Miejskiej. Odbyło się jedno posiedzenie Komisji Polityki 
Regionalnej oraz osiem wspólnych posiedzeń stałych Komisji RM, w których 
uczestniczyła Komisja Polityki Regionalnej. Założone zadania zostały w pełni 
zrealizowane.

Wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji 
Polityki Regionalnej

Sławomir Leśniak



Załącznik Nr.......................

do Protokołu Nr
z dnia 27.O/., 2.02 2 Z..

Maków Mazowiecki, dnia 21.01.2022 r.

Sprawozdanie z działalności
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim za 2021 rok

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego w 2021 r. 
pracowała na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską Planu Pracy.

W ciągu roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji Budżetu, osiem wspólnych 
posiedzeń stałych Komisji RM..

Praca Komisji dotyczyła trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz 
zagadnień związanych z gospodarką finansową miasta w zakresie wydatków 
i dochodów w ujęciu zarówno bieżącym jak i długofalowym.

Szczegółowe informacje zawarte są w protokołach z posiedzeń Komisji 
znajdujących się w biurze Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Budżetu 
Finansów i Rozwoju Społeczno - Gospodarczego

Zdzisław Sawicki



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

Numer załącznika

Załącznik Nr...... .................. 

do Protokołu Nr .YXX/..^.... 
z dnia..................................... ,

Przeprowadzono głosowanie w sprawie "Sprawozdania z działalności 
Rady Miejskiej i stałych Komisji Rady za 2021 rok". Wniosek został 
przyjęty następującą proporcją głosów: jestem za 15, jestem przeciw 
0, wstrzymuję się 0.

Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym, zwykłą większością głosów. 
Data i godzina głosowania: 27.01.2022 13:41:15

Radni zagłosowali jak poniżej:
Jestem za

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

Jestem przeciw
BRAK

Wstrzymuję się

BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli 
udziału w głosowaniu

BRAK

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