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5 stycz nia, na te re nie Or li ka przy ul. Sta wo wej,

sym bo licz ną wstę gę prze ciął Bur mistrz Ja nusz We -

rczyń ski, se na tor RP An na Ak sa mit, Wi ce mar sza łek

Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Krzysz tof Strzał -

kow ski oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Mar cin

Pio trow ski.

Hi sto ria ma rec kie go Or li ka jest dłu ga. Mia sto

Mar ki, w sierp niu 2009 ro ku, zło ży ło wnio sek do ty -

czą cy bu do wy ogól no do stęp nych, bez płat nych

kom plek sów bo isk spor to wych, któ ry po zy tyw nie

zo stał za opi nio wa ny przez Za rząd Wo je wódz twa

Ma zo wiec kie go. W li sto pa dzie Mar ki zna la zły się

na li ście be ne fi cjen tów. Jed nak w lu tym 2010 ro ku

li sta be ne fi cjen tów, uchwa łą Za rzą du Wo je wódz twa

Ma zo wiec kie go, ule gła zmia nie i Mar ki zo sta ły

z niej wy kre ślo ne.

Z proś bą o wy ja śnie nie tej sy tu acji zwró cił się bur -

mistrz Ja nusz We rczyń ski do Mar szał ka Wo je wódz -

twa Ma zo wiec kie go Ada ma Stru zi ka. Ko lej nym

krokiem w tej spra wie by ło wy sto so wa nie wnio sku

o zmia nę de cy zji Za rzą du Wo je wódz twa Ma zo wiec -

kie go. Pod ję te dzia ła nia oka za ły się sku tecz ne i dzię -

ki nim Or lik w Mar kach stał się re al ny. 

Kom pleks skła da się z bo iska do pił ki no żnej

oraz bo iska wie lo funk cyj ne go. Na te re nie znaj du je

się ta kże za ple cze sa ni tar ne (szat nie, prysz ni ce)

oraz nie wiel ki par king. Ca łość jest oświe tlo na oraz

mo ni to ro wa na.

dokończenie na s. 7

Marecki Or lik 
roz wi nął skrzy dła 

Na po cząt ku stycz nia od by ło się uro czy ste otwar cie kom plek su bo isk „Mo je Bo isko
– Or lik 2012” oraz lo do wi ska „Bia ły Or lik”.

Zapłacili mieszkańcy

Czytaj strona 4

Kolejny wniosek

Czytaj strona 6

WOŚP w Markach

Czytaj strona 8-9

Pod czas otwar cia sym bo licz ną wstę gę prze ciął 

Bur mistrz Ja nusz We rczyń ski, se na tor RP An na Ak sa mit,

Wi ce mar sza łek Krzysz tof Strzał kow ski 

oraz Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Mar cin Pio trow ski.
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W Ma rec kim Ośrod ku Kul tu ry, 5 lu te go

o godz. 17.00, od bę dzie się spo tka nie au tor skie

z udzia łem kry ty ka sztu ki Ja ro sła wa Dasz kie wi cza

oraz fi ni saż wy sta wy 10 Ju bi le uszo we Pre zen ta cje

Pla sty ki Ma rec kiej 2011. Wstęp wol ny.

_______________

Zo stał ogło szo ny I otwar ty kon kurs na re ali za -

cję za da nia pu blicz ne go z za kre su wspie ra nia

i upo wszech nia nia kul tu ry fi zycz nej i spor tu

na te re nie mia sta Mar ki w 2012 ro ku. Za da nie

po le ga na do fi nan so wa niu je go re ali za cji i obej mu -

je bie żą ce utrzy ma nie obiek tu spor to we go przy ul.

Wspól nej 12, pro wa dze nie za jęć z pił ki no żnej i pił -

ki ręcz nej, or ga ni za cję szko leń, fe sty nów, im prez

spor to wo – re kre acyj nych. Ofer ty mo żna skła dać

do 2 lu te go 2012 ro ku do godz. 15.30 w pok. Nr 6

(Kan ce la ria Ogól na) Urzę du Mia sta Mar ki.

12 lu te go w Mar kach od bę dą się bez płat ne

bada nia mam mo gra ficz ne, skie ro wa ne do pań

w wie ku 50–69 lat ob ję te ubez pie cze niem przez

Naro do wy Fun dusz Zdro wia. Ba da nia zo sta ną prze -

pro wa dzo ne w spe cjal nym mo bil nym mam mo bu -

sie, któ ry zo sta nie usta wio ny przy Urzę dzie Mia sta

Mar ki. Ba da nia bę dą pro wa dzo ne w go dzi nach

9.00–17.00. Wy ma ga na jest wcze śniej sza te le fo -

nicz na re je stra cja: (85) 676 03 32, (85) 676 13 22.

Re je stra cji mo żna do ko nać od po nie dział ku do piąt -

ku w godz. 8.00–20.00.

_______________

Ru sza dru gi se zon MLF. Ter mi ny ko le jek

to 5, 12, 26 lu ty, 4, 11, 18, 25 mar ca, w godz. 16–20.

Roz gryw ki od bę dą się w ha li wi do wi sko – spor to -

wej przy SP nr 4.

Oferujemy wynajem pomieszczeń do celów sportowych 
dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. 

Obiekt jest wyposażony w trybuny, sale wspomagające, 
elektroniczną tablicę wyników, profesjonalne nagłośnienie.

www.hala-marki.pl;                tel.69615228
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Pro jekt bu dże tu Bur mistrz

mia sta przed sta wił rad nym w po -

ło wie li sto pa da. Od te go cza su,

w po szcze gól nych ko mi sjach,

trwa ją pra ce nad do pra co wa niem

bu dże tu.

Pro jekt bu dże tu zo stał tak

opra co wa ny by był on jak naj bar -

dziej zrów no wa żo ny. Ozna cza to,

że na zbli żo nym po zio mie są za -

rów no przy cho dy jak i roz cho dy

mia sta. De fi cyt bu dże to wy w pro -

jek cie wy no si po nad 600 tys. zł.

Do cho dy mia sta są na po zio -

mie 83.160.000 zł, a wy dat ki ogó -

łem w wy so ko ści 83.780.000 zł.

W za da niach in we sty cyj nych

na ten rok uwzględ nio no utrzy -

ma nie oraz roz bu do wę ro wów

me lio ra cyj nych na te re nie mia -

sta. I tak pro jekt bu dże tu prze wi -

du je bu do wę ro wów na Zie leń cu,

kon ty nu ację przy ul. Przy le śnej,

Łącz nej, Rad nej, Wil czej. Na re -

mon ty dróg wpły nę ło za po trze -

bo wa nie na kwo tę znacz nie prze -

kra cza ją cą mo żli wo ści bu dże tu.

Po ana li zie pil no ści re ali za cji po -

szcze gól nych za dań, po sta no wio -

no prze zna czyć na ten cel kwo -

tę 1.000.000 zło tych.

Kwo ta po nad 3 mln zł zo sta ła

prze zna czo na na trans port zbio -

ro wy czy li utrzy ma nie li nii

190, 718, 738, 732, 740, 805 oraz

N61. W tym zawar te jest rów nież

do fi nan so wa nie na wej ście

Marek do I stre fy.

Za bez pie czo no ta kże środ ki

na ter mo mo der ni za cję przed -

szko li oraz bu dyn ku urzę du, pro -

jekt no wej sie dzi by ZS nr 1 oraz

przy go to wa nie do ku men ta cji od -

wod nie nia ulic. Ko lej ne po zy cje

w pro jek cie bu dże tu to oświe tle -

nie ulic, do fi nan so wa nie pro jek tu

„E -Mar ki” oraz ko lej ne go Or li ka

przy ZS nr 1. Prze zna czo no rów -

nież 4 mln zł na bu do wę ka na li -

za cji. Na wszyst kie in we sty cje

w tym ro ku, w pro jek cie bu dże tu

za pla no wa no po nad 15 mln zł.

Na co osta tecz nie zo sta ną

prze zna czo ne pie nią dze i w ja kiej

wy so ko ści do wie my się po

uchwa le niu bu dże tu przez radę

mia sta. jb

Pra ce nad pro jek tem bu dże tu
Od dwóch mie się cy trwa ją pra ce nad osta tecz nym kształ tem bu dże tu mia sta
na 2012 rok. Na se sji, 31 stycz nia, ra da uchwa li do ku ment.

Pierw szy etap
za na mi
Za koń czył się I etap kon kur su 
ar chi tek to nicz ne go na opra co wa nie 
kon cep cji bu do wy obiek tów gim na zjum
i szko ły po nad gim na zjal nej 
przy uli cy Wspól nej w Mar kach.

Po cząt ko wo zo stał ogło szo ny prze targ na opra co wa -

nie pro jek tu. Jed nak zo stał on unie wa żnio ny z po wo du

bra ku ofert, któ re speł nia ły by wa run ki za mó wie nia.

Przy dru gim po dej ściu bur mistrz zde cy do wał, że naj lep -

szą for mą bę dzie kon kurs ar chi tek to nicz ny, w któ rym zo -

sta ną przed sta wio ne pra ce kon kur so we za pro szo nych

uczest ni ków. W prze ci wień stwie do prze tar gu, kon kurs

umo żli wia wy bór opty mal ne go roz wią za nia pro jek to we -

go. Z au to rem naj lep szej pra cy kon kur so wej zo sta ną

prze pro wa dzo ne ne go cja cje, w kon se kwen cji zo sta nie

za war ta umo wa, któ rej przed mio tem bę dzie opra co wa nie

pro jek tów bu dow la no -wy ko naw czych.

Kon kurs zo stał ogło szo ny 23 grud nia 2011 r. Wszyst -

kie pra cow nie ar chi tek to nicz ne lub ar chi tek ci do 13

stycz nia 2012 r. mo gli skła dać wnio ski o do pusz cze nie

do udzia łu w kon kur sie. Na stęp nie Sąd Kon kur so wy

prze pro wa dził oce nę for mal ną i me ry to rycz ną do ku men -

tów oraz we zwał do uzu peł nie nia nie kom plet nych lub

błęd nych wnio sków. Na ko lej nym po sie dze niu, 23 stycz -

nia, Sąd za kwa li fi ko wał do dal sze go udzia łu w kon kur -

su 29 uczest ni ków. Ma ją oni czas na zło że nie opra co wa -

nej kon cep cji do 23 mar ca. jb/as

W tym miejscy, przy ul. Wspólnej,

prawdopodobnie już za kilkanaście miesięcy

rozpocznie się budowa nowych obiektów szkolnych.
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Za pła ci li 
miesz kań cy
Od li sto pa da do po ło wy grud nia 2011 ro ku
pro wa dzo no na te re nie mia sta kom plek so we
sprzą ta nie nie le gal nych wy sy pisk od pa dów.

Ak cja po le ga ła na upo rząd ko wa niu i sprząt nię ciu nie le gal -

nych wy sy pisk od pa dów ko mu nal nych i od pa dów bu dow la nych.

Uprząt nię to ta kie re jo ny mia sta jak:

1) te ren przy ul. Grun waldz kiej (od ul.Kar ło wi cza do gra ni cy

Ma rek),

2) te ren przy ul. Za ko le róg ul. Ciur lio ni sa,

3) te ren przy ul. Wspól nej, ul. Mar sa, ul. Sta wo wej,

4) te ren przy ul. We so łej (od ul. Głów nej do gra ni cy Ma rek

z Zie lon ką),

5) te ren przy dro dze przez las – od dro gi na Nie po ręt

do jezio ra Kru czek i par king przy Krucz ku,

6) te ren przy dro dze przez las – od dro gi na Nie po ręt

do grani cy z Zie lon ką (przy dro dze do fir my Kol gard),

7) te ren przy ul. Spa ce ro wej,

8) te ren przy ul. Cmen tar nej (w tym te ren przy cmen ta rzu

i las przy cmen ta rzu),

9) te ren przy ul. Le śnej,

10) te ren przy bu dyn kach ko mu nal nych przy al. Pił sud skie -

go 109,

11) za śmie co ny te ren przy al. Pił sud skie go,

12) te ren przy ul. Żół kiew skie go,

13) te ren za drze wio ny przy osie dlu Li si Jar,

14) te ren przy ul. Szpi tal nej,

15) te ren przy ul. Par ko wej,

16) te ren przy ul. Bie ló wek,

17) las przy ul. Ci chej.

Miej sca do usu nię cia dzi kich wy sy pisk śmie ci zo sta ły wy ty po -

wa ne przez pra cow ni ków Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -

dar ki Wod nej UM Mar ki na pod sta wie wła snych ob ser wa cji i kon -

tro li pro wa dzo nych na te re nie mia sta Mar ki oraz in for ma cji

uzy ska nych od miesz kań ców.

Łącz nie ze bra no 207 m

3

od pa dów ko mu nal nych oraz 17 m

3

od -

pa dów bu dow la nych w tym gru zu. W trak cie sprzą ta nia usta lo no

kil ku po ten cjal nych spraw ców. Wnio ski o ich uka ra nie zo sta ły

prze ka za ne do Ko mi sa ria tu Po li cji w Mar kach.

Koszt ca łej ak cji to 14.096,16 zł. Fun du sze te, mia sto mo gło by

prze zna czyć na no we in we sty cje, za miast sprzą tać bez myśl nie wy -

rzu co ne od pa dy!! Pa mię taj my, że je śli wy rzu ca my od pa dy w la -

sach oraz in nych nie za bu do wa nych dział kach, kosz ta mi sprzą ta nia

obar cza ni są wszy scy miesz kań cy.

Wy rzu ca jąc od pa dy pła cisz i ty ze swo ich po dat ków!!!

jb/ms
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„Pre zen ta cje Pla sty ki Ma rec kiej” to cy klicz ne

wy sta wy od by wa ją ce się od 1994 ro ku w Ga le rii

MOK. Po my sło daw czy nią i ini cja tor ką oraz ko mi sa -

rzem ich dzie wię ciu edy cji by ła Han na Kli mec ka.

Stwo rzy ła ona ideę Pre zen ta cji – za pro sze nia

do udzia łu w wy sta wie ar ty stów pro fe sjo nal nych,

ama to rów, uczniów i stu den tów szkół pla stycz nych,

uczest ni ków warsz ta tów w pra cow ni pla stycz nej

ośrod ka – zwią za nych z Mar ka mi przez miej sce uro -

dze nia, za miesz ka nia, pra cy lub in ne wa żne wię zi. 

10 Ju bi le uszo wą edy cję „Pre zen ta cji” zor ga ni zo -

wa ła ar ty sta pla styk Lu iza Woj cie chow ska -Ko nop -

ka, któ ra jest ak tu al nie ko mi sa rzem wy staw Ga le rii

MOK.

Pod czas otwar cia, ar ty stom oraz go ściom, or ga -

ni za to rzy za de dy ko wa li kon cert for te pia no wy Paw -

ła Li stwo na – mu zy ka ta kże ro dem z Ma rek, któ ry

w swo im pro gra mie za pre zen to wał po god ne kom -

po zy cje z ró żnych epok za ska ku jąc ta kże pu blicz -

ność wła sny mi ara nża cja mi tak zna nych utwo rów

jak „Czte ry po ry ro ku” An to nio Vi val die go... lub też

po pu lar nej ko lę dy pol skiej „Lu la jże Je zu niu” w no -

wo cze snej, in te re su ją cej in ter pre ta cji. 

Ko mi sarz wy sta wy. Lu iza Woj cie chow ska – Ko -

nop ka za pre zen to wa ła obec nym wy sta wę i jej twór -

ców: w du żej sa li ga le rii zgro ma dzo ne zo sta ły głów -

nie ob ra zy olej ne, ba ti ki, ob ra zy o te ma ty ce sa kral nej

oraz zbiór prac wpi su ją cych się w nurt sztu ki no wo -

cze snej. W mniej szej sa li swo je miej sce zna la zły pra -

ce ry sun ko we, akwa re le, tu sze, i nie ty po we tech ni ki

ta kie jak ka li gra fia, wy ci nan ka, tkac two czy ma lo wa -

nie na tka ni nie. 

War to jesz cze do dać, że 5 lu te go 2012 od bę dzie

się spo tka nie au to rów prac z kry ty kiem sztu ki, Ja ro -

sła wem Dasz kie wi czem, a na stęp ne „Pre zen ta cje”

już w 2013 ro ku – za pra sza my ser decz nie już dziś!

Z oka zji wy sta wy zo stał opu bli ko wa ny ka ta log

w opra co wa niu Lu izy Woj cie chow skiej -Ko nop ki.

Wy sta wę mo żna oglą dać w Ga le rii MOK do 5 lu te -

go 2012 ro ku. MOK

Ju bi le uszo we Pre zen ta cje
W nie dzie lę, 11 grud nia 2011 ro ku
w Ga le rii Marec kie go Ośrod ka 
Kul tu ry od by ło się otwar cie 
10 Ju bi le uszo wej wy sta wy 
„Pre zen ta cje Pla sty ki Ma rec kiej 2011”. 
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Ko lej ny wnio sek 
o do fi nan so wa nie

2 stycz nia Wo do ciąg Ma rec ki zło żył w Na ro do -

wym Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki

Wod nej w War sza wie (NFO ŚiGW) dru gi już z ko lei

wnio sek o do fi nan so wa nie bu do wy przy łą czy ka na -

li za cyj nych (przy po mi na my, pierw szy wnio sek

na do fi nan so wa nie bu do wy 260 szt. przy łą czy zo -

stał zło żo ny 30.09.2011, a umo wa z NFO ŚiGW zo -

sta ła pod pi sa na 22.12.2011).

Obec nym wnio skiem ob ję to 1,71 tys. przy łą czy,

w tym pn. „Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej na ob sza -

rze aglo me ra cji mia sta Mar ki”, a 270 szt. to pod łą -

cze nia no wych po se sji, któ re by ły bądź po mi nię te

w cza sie two rze nia pro jek tu bądź po wsta ły już

po za koń cze niu fa zy przy go to wa nia do ku men ta cji

pro jek to wej. Sza cun ko wy koszt przed się wzię cia to

pra wie 9 mln zł.

Wnio sek Wo do cią gu Ma rec kie go o udzie le -

nie 45% do ta cji i 45% pre fe ren cyj nej po życz ki zo -

stał za re je stro wa ny przez NFO ŚiGW jako pierw szy

na 2012 r. Ob ra zu je to nie zwy kłą de ter mi na cję, z ja -

ką Za rząd Wo do cią gu Ma rec kie go za bie ga o za -

pew nie nie uzy ska nia obie ca ne go Unii Eu ro pej skiej

efek tu eko lo gicz ne go w po sta ci ok. 5,5 tys. przy łą -

czy ka na li za cyj nych tj. pra wie 20 tys. miesz kań ców

Ma rek pod łą czo nych do sys te mu ka na li za cji sa ni -

tar nej.

Wo do ciąg Ma rec ki

Pra co wi ty 
po czą tek ro ku
Do re pre zen ta cji Pol ski na Mi strzo stwach
Świa ta Mło dzi ków w war ca bach
100-po lo wych zo sta ło wy bra nych 
aż 6-ciu za wod ni ków z UKS Stru ga.

W grud niu 2011 ro ku Pol ski Zwią zek War ca bo -

wy ma jąc na uwa dze wy ni ki osią gnię te w 2011 ro ku,

po dał skład re pre zen ta cji Pol ski na Mi strzo stwa

Świa ta Mło dzi ków w war ca bach 100-po lo wych.

Z 12 za wod ni ków w re pre zen ta cji, aż 6-ciu za wod -

ni ków na le ży do UKS Stru ga. Do ka dry Pol ski

powo ła ni zo sta li:

1. Lu dwi ka Mo czul ska 

(ka te go ria: dziew czyn ki do lat 10)

2. Ja kub Bro ma 

(ka te go ria: chłop cy do lat 10)

3. Mar ta Bań kow ska 

(ka te go ria: dziew czę ta do lat 13)

4. Ka ro li na So bo lew ska 

(ka te go ria: dziew czę ta do lat 13)

5. Bog dan Bań kow ski 

(ka te go ria: chłop cy do lat 13)

6. Mar tin Ba na szek 

(ka te go ria: chlop cy do lat 13)

Mi strzo stwa Świa ta Mło dzi ków od by ły się

na Bia ło ru si w mie ście Sło nim w dniach

4-10.01.2012. Więk szość me da lo wych miejsc przy -

pa dło Ro sja nom, któ rzy są od lat nie kwe stio no wa -

ny mi war ca bo wy mi mi strza mi. Naj lep sze miej sce

wśród Po la ków za ję ła za wod nicz ka UKS Stru ga

Lu dwi ka Mo czul ska, któ ra by ła trzy na sta! Ka ro li na

i Mar ta upla so wa ły się w pierw szej 20-stce. Bo guś

za jął 23 miej sce, a Mar tin był 28. Naj młod szy

na za wo dach Ku ba Bro ma był 21. Mi mo, że me da -

li dla Pol ski nie by ło, dzie ci by ły bar dzo za do wo lo -

ne z wy jaz du. Zdo by ły ko lej ne do świad cze nia i na -

uczy ły się no wych rze czy, przy wio zły ze so bą

mnó stwo wra żeń. Dla więk szo ści z nich by ły to

pierw sze w ży ciu za wo dy o ta kiej ran dze.

Jo an na Bro ma 

(źró dło: www.mar ki.net.pl)



Marecki Or lik 
roz wi nął skrzy dła

dokończenie ze s. 1

Do dat ko wo, Mar ki uzy ska ły ta kże do fi nan so wa -

nie na bu do wę se zo no we go lo do wi ska tzw. „Bia łe -

go Or li ka”. Zo sta ło roz ło żo ne na bo isku wie lo funk -

cyj nym. 

Uroczystemu otwarciu to wa rzy szył po kaz

sztucz nych ogni. Na uro czy stość przy by li ta kże po -

sło wie, rad ni po wia to wi i miej scy oraz miesz kań cy.

Ostat nim punk tem był mecz ho ke jo wy w wy ko na -

niu uczest ni ków Uczniow skie go Klu bu Spor to we go

Ho ke jo we go Ma zow sze/Le gia War sza wa.

Ca ły obiekt jest ogól no do stęp ny, a ko rzy sta nie

z nie go bez płat ne. Wszel kich in for ma cji udzie la

Ko or dy na tor i ani ma tor obiek tu spor to we go p. Fi lip

Gó ral pod nr tel. 792418589 (e -ma il: or lik@mar -

ki.pl,). Lo do wi sko jest czyn ne do koń ca mar ca 2012

ro ku od po nie dział ku do nie dzie li w go dzi nach

od 10.00 do 20.00. Szko ły i przed szko la za wcze -

śniej szą re zer wa cją ko rzy sta ją z lo do wi ska od po -

nie dział ku do piąt ku w go dzi nach 10.00 – 14.00.

Po go dzi nie 14.00 oraz w week en dy ko rzy sta ją z lo -

do wi ska uczest ni cy in dy wi du al ni i ro dzi ny z dzieć -

mi. Wy po ży cze nie ły żew oraz in ne go sprzę tu spor -

to we go jest bez płat ne. Wy ma ga ny jest za staw

do ku men tu ze zdję ciem. Za pra sza my do ko rzy sta -

nia z Or li ków. red.

a tak to się zaczęło...

7

Mecz hokejowy podczas otwarcia Orlika
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XX Fi nał Wie kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy miał miej sce rów -

nież w Mar kach. Dzie się cio oso bo wa gru pa szta bu ma rec kie go pra co wa ła

już od po cząt ku li sto pa da. Jed nak im pre za ta nie od by ła by się bez nie oce -

nio ne go wspar cia sze re gu in sty tu cji, firm oraz osób o go rą cym i wspa nia -

łym ser cu.

❤ W tym miej scu chcia ły by śmy po dzię ko wać wszyst kim szko łom

i dzie ciom, Gru pie Ra zem, UKS San chin, UKS Ha cHo - Wie tam skie

Sztu ki Wal ki oraz Acro dan ce, któ re przy go to wa ły cie ka we wy stę py!!!

❤ Dzię ku je my Ma rec kie mu Ośrod ko wi Kul tu ry, wszyst kim je go

ar ty stom, a w szcze gól no ści Pa ni Dy rek tor Kry sty nie Kli mec kiej.

❤ Dzię ku je my ze spo łom Fly May, Z Da la Od Zgieł ku, Pon go pongo

oraz Mo ron, któ rych mo gli śmy go ścić w Mar kach.

❤ Dzię ku je my za wy stęp za wsze cu dow nej Iza be li Ko peć.

❤ Dzię ku je my Pie kar niom: Szwaj car ska oraz Kle -

men tyn ka za wszel kie słod ko ści da ro wa ne wy stę pu ją -

cym dzie ciom i mło dzie ży oraz wzbo ga ce nie me nu

kawia ren ki WOŚP.

❤ Dzię ku je my fir mie Oran ge Blue i Ne stle

za ob da ro wa nie wszyst kich wo lon ta riu szy słod -

ko ścia mi!! Je ste ście wspa nia li!!!

❤ Dzię ku je my wszyst kim ma mom z Rad

Ro dzi ców Szko ły Pod sta wo wej nr 1, Szko ły

Pod sta wo wej nr 4, Ze spo łu Szkół nr 1, Ze -

spo łu Szkół nr 2, a na de wszyst ko Szko ły Pod -

sta wo wej nr 2, kó re upie kły smacz ne cia sta

do ka wia ren ki oraz wszyst kim, któ rzy pra co wa -

li tak dziel nie pod czas przy go to wań, w cza sie

festy nu i po je go za koń cze niu. Szcze gól ne po -

dzie ko wa nia dla Ja nu sza Wi ha na.

❤ Po dzię ko wa nia dla 121 dzie ci i mło dzie ży

— wo lon ta riu szy, któ rzy zbie ra li pie nią żki do pu szek,

a ta kże opie ku nom, któ rzy dba li o bez pie czeń stwo po -

ciech — dzię ku je my, że z na mi by li ście!!!

❤ Dzię ku je my dy rek cji — Pa ni Dy rek tor Mad ga le nie Osiń -

skiej oraz Pa ni Ewie Ste fan kow skiej, za go rą ce przy ję cie XX Fi na łu

WOŚP oraz na uczy cie lom: Ro ber to wi Ba ca, Iza be li Brze ziń skiej,

Wiolecie To ma la — Be re dzie, i in nym nie wy mie nio nym pra cow ni kom

Szko ły Pod sta wo wej nr 4 — wo lo na triu szom, któ rzy po świę ci li swój

prywat ny czas, by wszyst ko tak wspa nia le wy szło. 

❤ Dzię ku je my fir mie K2000 za wy dru ko wa nie ban ne rów.

❤ Dzię ku je my Ma rio li i Mar ko wi Opa liń skim, Mar ci no wi Brze -

ziń skie mu oraz Be acie Mie cho wicz za pro wa dze nie sce ny oraz Gra ży nie

Man teuf fel za po moc tu i tam, — ogrom ne dzię ki!!!

❤ Dzię ku je my An ge li ce Ga jek, Mai Lasz kow skiej i Łu ka szo wi

Ros sa za or ga ni za cję ką ci ka rę ko dziel nic twa — oraz za wspa nia ły po -

mysł!!!

❤ Dzię ku je my Stra ży Zwie rząt za zor ga ni zo wa nie punk tu ad op cji

zwie rząt.

❤ Dzię ku je my Eki pie Ca rvin gu za prze pięk ne rzeź by w owo cach.

❤ Dzię ku je my za wsze po moc nej fir mie EBO — naj wspa nial szej

ochro nie!!!

❤ Dzię ku je my fir mie Esku lap za za bez pie cze nie me dycz ne im pre zy.

Ogro me dzię ki szcze gól nie, że Sztab WOŚP od lat mo że na Was li czyć!!
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❤ Szcze gól ne po dzię ko wa nia dla Po li cji!! Dla ca łej eki py, dzię -

ki któ rym nie tyl ko czu je my się bez piecz nie, ale przede wszyst kim

za do bre ra dy.

❤ Ogrom ne po dzię ko wa nia dla wszyst kich firm i osób, za wspar -

cie fi nan so we oraz da ry na lo te rię i li cy ta cję — wspar ły nas — FUN -

DA CJA PO MOC NA RĘ KA, ING BANK ŚLĄ SKI S.A, BANK

ZACHOD NI WBK S.A., DE LI KA TE SY „AGA”, WIĘ CEJ NIŻ

SPA, MA RCI N WRZE SIŃ SKI, NIE PU BLICZ NE PRZED -

SZKOLE SMER FY, TO YO TA MAR KI, 36 STU DIO.PL,

APLAUZ SP Z.O.O., DE SI GN4NET, EKS PRES MA REC KI,

EURO ZOO, FIR MA M&P AL KO HO LE I WI NA ŚWIA TA,

KAN CE LA RIA PO DAT KO WA SKŁO DOW SCY, KLUB SPOR -

TO WY MAR CO VIA, LA WE TA XI, MÓJ PO WIAT, OPI FEX,

PIZ ZA DO MI NIUM, PIZ ZA HUT, PRZEDSZ KO LE DZIE CIĘ -

CY RAJ, PSB CEN TRUM IN TE RIOR, RA WI MED, RIVBUD,

WY DAW NIC TWO PAR MA PRESS, WO DO CIĄG MA -

REC KI S.A., AVA RUS, SZKO ŁA JAZ DY MI SIEK,

SA LA ZA BAW ANA NAS, RYŃ SCY DE VE LOP -

MENT, SU SHI SAM. Bez Pań stwa wspar cia fi nan -

so we go, otwar te go ser ca i chę ci wspie ra nia na szej

ini cja ty wy nie mie li by śmy mo żli wo ści zor ga ni zo -

wa nia tak wspa nia łe go fi na łu. 

❤ Dzię ku je my KLAUN POL SKA, za za mek

dmu cha ny — za ogrom ną fraj dę po da ro wa ną dzie -

cia kom!

❤ Dzię ku je my Ewie Ros sie za ubez pie cze nie

ca łej im pre zy.

❤ Dzię ku je my wspa nia łym har ce rzom z 73

od dzia łu, któ rzy dziel nie przez ty le go dzin ca łe go

week en du pra co wa li z na mi!!!

❤ Dzię ku je my PCK za na ukę pierw szej po mo cy.

❤ Dzię ku je my Da riu szo wi Mysz ki ni so wi i je go

chło pa kom za opra wę sce ny.

❤ Dzię ku je my Ho te lo wi Mi stral, Klu bo wi Ten ni so we -

mu oraz Mor co vii za po moc w zor ga ni zo wa niu bar ku WOŚ Po we go.

❤ Dzię ku je my Pa nu Mar ko wi Je zier skie mu za li czar kę do pie -

nię dzy, bez Pa na nie po szło by tak gład ko!!!

❤ Dzię ku je my Pa nu Pio tro wi Wy szyń skie mu za da ro wa ne skar -

by oraz po moc przy pro wa dze niu sce ny i li cy ta cji.

❤ Dzię ku je my Urzę do wi Mia sta Mar ki, a w szcze gól no ści

Panu Hen ry ko wi Szczu row skie mu i je go eki pie za po moc przy przy -

go to wa nich ha li, ale ta kże za po moc w roz wią za niu naj więk szych trud -

no ści. Emi li San do mierz oraz Pior to wi Ma tu sia ko wi oraz ca łe mu

dzia ło wi In we sty cji, a przede wszyst kim za wsze wspie ra ją ce mu

WOŚP Bur mi strzo wi Ja nu szo wi We rczyń skie mu. 

❤ Ca łe mu wspa nia łe mu Szta bo wi: Jac ko wi Ory cho wi, Krzyś -

ko wi By chow skie mu, An nie Ba na sik, Adzie Ga jek, Jar ko wi Jaź dzi -

ko wi, Edy cie Flo ras, Piort ko wi Wró blo wi, Oli Ka spe rek, Ka si

Bana sik, Mar cie Mach nio tyl ko z Wa mi mo że wszyst ko się udać!!! 

Dzię ku je my wszyst kim nie wy mie mio nym oso bom, któ rym uści -

ska my dłoń oso bi ście. 

Jesz cze raz go rą co wszyst kim dzię ku je my!!!

Ma ria Krzy ża now ska 

— Szef Szta bu Mar ki WOŚP

Fot. K. Bychowski
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1. od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

0,80 zł

b)

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni

4,15 zł

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2

powierzchni

0,37 zł

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,67 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,05 zł

c)

o powierzchni powyżej 100 m2 zajętych na prowadzenie obiektów sportowych

od 1 m2 powierzchni użytkowej

15,00 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

9,82 zł

e)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów

o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m2 powierzchni użytkowej

4,27 zł

f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2

powierzchni użytkowej

7,06 zł

3. od budowli – 2 % ich wartości

Zmia ny w po dat kach
Od stycz nia 2012 r. obo wią zu ją no we staw ki po dat ko we od nie ru cho mo ści.
Zmie ni ły się ta kże for mu la rze po dat ko we.

Pod czas paź dzier ni ko we go po sie dze nia Ra dy Mia sta Mar ki przy ję to uchwa łę, któ ra wpro wa dza

ok. 15% wzrost po dat ku od nie ru cho mo ści w sto sun ku do ro ku 2011. Są to staw ki od grun tów, bu dyn ków

lub ich czę ści oraz bu dow li. Nie ist nie je już pre fe ren cyj na kwo ta po dat ku za obiek ty lub lo ka le prze zna -

czo ne pod dzia łal ność spor to wą o pow. Po wy żej 100m2. Re gio nal na Izba Ob ra chun ko wa stwier dzi ła, że

nie ma ja kich kol wiek pod staw do sto so wa nia ta kiej prak ty ki.

Nowe stawki podatków:
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Uchwa ła nr XVIII/126/2011

Ra dy Mia sta Mar ki 

z dnia 21 grud nia 2011 ro ku

zmie nia ją ca uchwa łę nr V/27/2011 Ra dy Mia sta Mar ki
z dnia 9 lu te go 2011 ro ku w spra wie bu dże tu Mia sta Mar ki 

na 2011 rok

Na pod sta wie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 usta wy

z dnia 8 mar ca 1990 r. o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź niej szy mi zmia na mi) oraz art. 211,

art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239

usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r o fi nan sach pu blicz nych (Dz.U.

Nr 157, poz. 1240 z póź niej szy mi zmia na mi) w związ ku z art.121 usta -

wy z dnia 27 sierp nia 2009 r – Prze pi sy wpro wa dza ją ce usta wę o fi nan -

sach pu blicz nych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z póź niej szy mi zmia na mi)

uchwa la się, co na stę pu je:

§ 1

W uchwa le nr V/27/2011 Ra dy Mia sta Mar ki z dnia 9 lu te go 2011

ro ku w spra wie bu dże tu Mia sta Mar ki na 2011 rok, zmie nio nej uchwa -

łą nr VI/34/2011 z dnia 30 mar ca 2011 ro ku, uchwa łą nr IX/55/2011z

dnia 26 ma ja 2011 ro ku, uchwa łą nr X/68/2011z dnia 22 czerw ca 2011

ro ku, uchwa łą nr XIII/77/2011z dnia 24 sierp nia 2011 ro ku, uchwa łą nr

XIV/90/2011z dnia 28 wrze śnia 2011 ro ku, uchwa łą XV/100/2011

z dnia 26 paź dzier ni ka 2011 oraz uchwa łą XVII/111/2011 z dnia 30 li -

sto pa da 2011 ro ku wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

1) w za łą czo nej do uchwa ły nr V/27/2011 Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 9 lu te go 2011 ro ku, ta be li nr 2 „Pla no wa ne wy dat ki bu dże tu

na 2011 r”, wpro wa dza się na stę pu ją ce zmia ny:

Zmia na pla nu wy dat ków – patrz stro na in ter ne to wa

www.bip.mar ki.pl

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła pod le ga ogło sze niu w Dzien ni ku Urzę do wym Wo je -

wódz twa Ma zo wiec kie go.

§ 4

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

u––––––F

Uchwa ła nr XVIII/127/ 2011

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 21 grud nia 2011 ro ku.

w spra wie wy dat ków bu dże tu Mia sta Mar ki, któ re nie wy ga sa ją 
z upły wem ro ku bu dże to we go 2011.

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt. 15 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 ro -

ku o sa mo rzą dzie gmin nym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)

oraz art. 263 usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r o fi nan sach pu blicz nych

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm) uchwa la się, co na stę pu je:

§ 1

Usta la się wy kaz pla no wa nych wy dat ków bu dże tu Mia sta Mar ki,

któ re w 2011 ro ku nie wy ga sa ją z upły wem ro ku bu dże to we go zgod nie

z za łącz ni kiem nr 1.

§ 2

Usta la się plan fi nan so wy wy dat ków bu dże tu Mia sta Mar ki, któ re

w 2011 ro ku nie wy ga sa ją z upły wem ro ku bu dże to we go zgod nie z za -

łącz ni kiem nr 2.

§ 3

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 4

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Za łącz nik nr 1 do Uchwa ły nr XVIII/127/2011
Za łącz nik nr 2 do Uchwa ły nr XVIII/127/2011

– patrz strona nternetowa www.bip.marki.pl

u––––––F

Uchwa ła Nr XVIII/129/2011

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 21 grud nia 2011 ro ku

w spra wie przy ję cia Gmin ne go Pro gra mu 
Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych

oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii Mia sta Mar ki na rok 2012

Na pod sta wie art. 18 ust. 2 pkt 15 usta wy z dnia 8 mar ca 1990 ro -

ku o sa mo rzą dzie gmin nym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591

z póź niej szy mi zmia na mi) w związ ku z art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 182

usta wy z dnia 26 paź dzier ni ka 1982 ro ku o wy cho wa niu w trzeź wo ści

i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473

z póź niej szy mi zmia na mi) oraz z art. 10 usta wy z dnia 29 lip ca 2005 ro -

ku o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485

z póź niej szy mi zmia na mi) uchwa la się, co na stę pu je:

§ 1

Przyj mu je się Gmin ny Pro gram Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro -

ble mów Al ko ho lo wych oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii Mia sta Mar -

ki na rok 2012 sta no wią cy za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia.

Uza sad nie nie 

Gmin ny Pro gram Pro fi lak ty ki i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko -

ho lo wych oraz Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii na rok 2012 sta no wi pod -

sta wę do prak tycz nej re ali za cji za dań usta wy z dnia 26 paź dzier ni -

ka 1982 ro ku o wy cho wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu

al ko ho li zmo wi (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź niej szy mi

zmia na mi) oraz usta wy z dnia 29 lip ca 2005r. o prze ciw dzia ła niu nar -

ko ma nii (t. j. Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.). Usta wa o wy cho -

wa niu w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi w art. 41 ust. 1

oraz usta wa o prze ciw dzia ła niu nar ko ma nii w art. 10 ust.1 wy raź nie

for mu łu ją, że wska za ne za da nia na le żą do za dań wła snych gmi ny. Re -

ali za cja po wy ższych za dań jest pro wa dzo na w po sta ci gmin ne go pro -

gra mu pro fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych, sta no -

wią ce go część stra te gii roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz nych,

uchwa la ne go co rocz nie przez ra dę gmi ny. W świe tle po wy ższe go pod -

ję cie uchwa ły w spra wie przy ję cia Gmin ne go Pro gra mu Pro fi lak ty ki

i Roz wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych oraz Prze ciw dzia ła nia

Nar ko ma nii na rok 2012 jest za sad ne.
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u––––––F

Uchwa ła Nr XVIII/130/2011

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 21 grud nia 2011

w spra wie uchwa le nia Sta tu tu Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej 
w Mar kach

Dzia ła jąc na pod sta wie art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2, pkt. 2

i art. 41 ust. 1 usta wy z dnia 8 mar ca 1990r o sa mo rzą dzie gmin nym

(Dz. U. Z 2001r Nr 142, poz. 1591 z póź niej szy mi zmia na mi) oraz

art. 17 ust. 1 pkt. 18 i art. 110 ust. 1 usta wy z dnia 12 mar ca 2004r o po -

mo cy spo łecz nej (j.t. Dz. U. Z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z póź niej szy -

mi zmia na mi) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la co na stę pu je:

§ 1

Uchwa la się Sta tut Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Mar kach sta no -

wią ce go za łącz nik do ni niej szej uchwa ły.

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Kie row ni ko wi Ośrod ka Po mo cy

Spo łecz nej w Mar kach.

§ 3

Tra ci moc Uchwa ła Nr VII/38/2007 Ra dy Mia sta Mar ki z dnia 18

kwiet nia 2007 ro ku w spra wie przy ję cia Sta tu tu środ ka Po mo cy Spo -

łecz nej w Mar kach.

§ 4

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia

u––––––F

Uchwa ła Nr XVIII/131/2011

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 21 grud nia 2011 ro ku

w spra wie dzie rża wy grun tu sta no wią ce go mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz.U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym dzie rżaw cą nie -

za bu do wa nej nie ru cho mo ści grun to wej po ło żo nej w Mar kach przy ul.

Wspól nej, sta no wią cej część dział ki nr ewid. 74/24 z ob rę bu 4-03

o pow. 199,68 m2 ko lej nej umo wy dzie rża wy na okres 3 lat z prze zna -

cze niem na ogró dek przy do mo wy.

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XVIII/132/2011

Ra dy Mia sta Mar ki

z dnia 21 grud nia 2011 ro ku 

w spra wie naj mu lo ka lu użyt ko we go sta no wią ce go 
mie nie ko mu nal ne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym na jem cą lo ka lu

użyt ko we go o pow. 8,5 m2, po ło żo ne go w bu dyn ku Nr 11 przy ul. Br.

Brig g sów w Mar kach ko lej nej umo wy naj mu na okres 3 lat z prze zna -

cze niem na ma ga zyn.

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.

u––––––F

Uchwa ła Nr XVIII/133/2011

Rady Miasta Marki

z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie  najmu lokalu użytkowego stanowiącego mienie
komunalne

Na pod sta wie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a usta wy z dnia 8 mar ca 1990r.

o sa mo rzą dzie gmin nym (tekst jed no li ty Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 ust.1 usta wy z dnia 21 sierp nia 1997r.

o go spo dar ce nie ru cho mo ścia mi (tekst jed no li ty Dz. U. z 2010r. Nr 102,

poz. 651 z późn. zm.) Ra da Mia sta Mar ki uchwa la, co na stę pu je:

§ 1

Wy ra ża się zgo dę na za war cie z do tych cza so wym na jem cą lo ka lu

użyt ko we go o pow. 17 m

2

, po ło żo ne go w bu dyn ku Nr 80 przy Al.

Marsz. J. Pił sud skie go w Mar kach ko lej nej umo wy naj mu z prze zna -

cze niem na pro wa dze nie biu ra. 

§ 2

Wy ko na nie uchwa ły po wie rza się Bur mi strzo wi Mia sta Mar ki.

§ 3

Uchwa ła wcho dzi w ży cie z dniem pod ję cia i pod le ga ogło sze niu

po przez wy wie sze nie na ta bli cy ogło sze nio wej w Za kła dzie Usług Ko -

mu nal nych w Mar kach.
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Z ZA KRE SU ZA MÓ WIEŃ PU BLICZ NYCH

tryb po za usta wo wy – art. 4 usta wy 
Pra wo za mó wień pu blicz nych

1. za warł umo wę z fir mą Au tor ska Pra cow nia Ar chi -

tek tu ry CAD Sp. z o. o. z sie dzi bą w War sza wie

przy uli cy Za mie niec kiej 46 na ak tu ali za cję za ło -

żeń funk cjo nal no -uży tk owych in we sty cji bu do wy

Ze spo łu Szkół nr 1 w Mar kach przy uli cy Wspól -

nej; war tość umo wy 12.915,00 zł., 

2. za warł umo wę z fir mą RAM NET z sie dzi bą

w Mar kach przy uli cy Ja na Paw ła II 31 na in sta la -

cję sprzę to we go wspo ma ga nia sie ci te le in for ma -

tycz nej Mia sta Mar ki; war tość umo wy –

16.438,95 zł., 

3. za warł umo wę z fir mą Za kład Ro bót Dro go wych

z sie dzi bą w Wo ło mi nie przy uli cy Łu ka sie wi cza

9G na uło że nie na wierzch ni mi ne ral no -b it umic -

znej w uli cy Rów nej w Mar kach; war tość umo wy

– 31.335,34 zł., 

4. za warł umo wę naj mu lo ka lu użyt ko we go przy al.

Pił sud skie go 140b o łącz nej po wierzch ni 54 m

2

,

na po trze by pro wa dze nia dzia łal no ści w za kre sie

„Lo kal ne go Cen trum Kom pe ten cji” w ra mach

pro jek tu „Roz wój e- usług i ich do stę pu dla oby -

wa te li w ra mach Ma zo wiec kiej Sie ci Spo łe czeń -

stwa In for ma cyj ne go M@zow sza nie”; war tość

umo wy – 1.968 zł./mie siąc, 

5. za warł umo wę z fir mą ELEK TRO -BUD P. Ła zic -

ki z sie dzi bą w Mar kach przy uli cy Szczę śli wej 23

na wy ko na nie za si le nia lo do wi ska „Bia ły Or lik”

przy uli cy Sta wo wej; war tość umo wy – 57.810,00 zł., 

6. za warł umo wę z fir mą PGE Dys try bu cja S. A.

z sie dzi bą w Lu bli nie przy uli cy Gra bar skiej 21A

Od dział War sza wa na uży cze nie czę ści dział ki

74/16 z obr. 4-03 na po trze by za si la nia obiek tu bo -

isk spor to wych OR LIK; umo wa nie od płat na, 

7. za warł umo wę na udzie le nie do ta cji z ty tu łu usu wa -

nia opa dów za wie ra ją cych azbest z obiek tów bu -

dow la nych po ło żo nych w gra ni cach ad mi ni stra cyj -

nych mia sta Mar ki; war tość umo wy – 1.516,32 zł.,

8. za warł umo wę z Da mia nem Pa cusz ka z Ma rek na

peł nie nie funk cji ani ma to ra spor tu na obiek tach

spor to wych „Mo je Bo isko- Or lik 2012” oraz lo do -

wi sku „Bia ły Or lik” przy uli cy Sta wo wej w Mar -

kach od 27 do 31 grud nia 2011 ro ku; war tość

umo wy – 310,00 zł., 

9. za warł umo wę z Da nie lem Da mu sia kiem z Ma rek

na ak tu ali za cję ma py za sad ni czej dzia łek nr ewid.

122/3,130/9, 130/35, 130/36, 130/37, 130/38,

w obr. 5-12 oraz dział ki nr ewid. 231/11 w obr. 5-

10; war tość umo wy – 2.160,00 zł., 

10. za warł umo wę z Iza be lą Ko nop ką z War sza wy na

pro wa dze nie ar chi wum za kła do we go Urzę du

Mia sta Mar ki od 1 stycz nia do 31 grud nia 2012

ro ku; war tość umo wy – 1.700,00 zł./m-c, 

11. za warł dwie umo wy z rze czo znaw cą ma jąt ko -

wym An ną Śmiał kow ska z War sza wy na spo rzą -

dze nie 12 ope ra tów sza cun ko wych do na li cze nia

opła ty adia cenc kiej z ty tu łu wzro stu war to ści

nie ru cho mo ści w wy ni ku po dzia łu nie ru cho mo -

ści; na spo rzą dze nie ope ra tów sza cun ko wych

dział ki za bu do wa nej nr dz. 10/1 z obr. 4-10, przy

uli cy Spor to wej 3 oraz na okre śle nie war to ści od -

szko do wa nia za grunt za ję ty pod dro gi dla dzia -

łek nr 128/1 z obr. 5-10, dla dz. 213/2 z obr. 5-12

i na okre śle nie war to ści słu żeb no ści prze sy łu;

łącz na war tość umów – 15.613,00 zł., 

12. za warł umo wę z fir mą Za kład Rol ni czo – Prze -

my sło wy „Far ma til” S. A. z sie dzi bą w No wym

Mie ście, Mi sze wo Wiel kie 52 na zbie ra nie i uty -

li za cję pa dłych zwie rząt z te re nu Ma rek w 2012

ro ku; war tość umo wy – 250,00 zł./m-c, 

13. za wał umo wę z Krzysz to fem Po piń skim z War -

sza wy na udział w pra cach są du kon kur so we go,

ja ko prze wod ni czą cy są du, w po stę po wa niu na

opra co wa nie kon cep cji bu do wy gim na zjum

i szko ły po nad gim na zjal nej w Mar kach przy uli -

cy Wspól nej; war tość umo wy – 119,00 zł./godz., 

14. za wał umo wę z Da riu szem Ko cem z Zie lon ki na

udział w pra cach są du kon kur so we go, ja ko sę -

dzia, w po stę po wa niu na opra co wa nie kon cep cji

bu do wy gim na zjum i szko ły po nad gim na zjal nej

w Mar kach przy uli cy Wspól nej; war tość umo wy

– 131,00 zł./godz., 

15. za wał umo wę z Jac kiem Bo le chow skim z War -

sza wy na udział w pra cach są du kon kur so we go,

ja ko sę dzia, w po stę po wa niu na opra co wa nie

kon cep cji bu do wy gim na zjum i szko ły po nad -

gim na zjal nej w Mar kach przy uli cy Wspól nej;

war tość umo wy – 5.928,00 zł., 

16. za warł umo wę z Gra ży ną Ro siń ską z Ma rek na

po bie ra nie opła ty tar go wej na tar go wi skach po -

ło żo nych w Mar kach przy uli cy Pa de rew skie go,

Ju trzen ki oraz in nych zor ga ni zo wa nych tar go wi -

skach i miej scach na te re nie mia sta Mar ki; war -

tość umo wy – zgod nie ze staw ka mi za war ty mi

w uchwa le nr XXIV/249/2009 Ra dy Mia sta Mar -

ki z dnia 14 stycz nia 2009 ro ku, 

17. za warł umo wę z Wie sła wą Gra bow ską z Ma rek

na do ko ny wa nie za ku pów na po trze by Urzę du

Mia sta Mar ki; war tość umo wy – 800,00 zł./m-c, 

18. za warł umo wę z Fran cisz kiem Ko siń skim z Ma -

rek na do rę cza nie ko re spon den cji urzę do wej na

te re nie mia sta Mar ki; war tość umo wy – 3.000,00

zł./m-c, 

19. za warł umo wę z Ma cie jem Ja giel skim za pro wa -

dze nie szko leń z za kre su BHP; war tość umo wy –

800,00 zł./m-c, 

20. za warł umo wę z Fi li pem Gó ra lem z War sza wy

na peł nie nie funk cji ko or dy na to ra i ani ma to ra

obiek tu spor to we go „Mo je Bo isko – Or lik 2012”

oraz lo do wi ska „Bia ły Or lik” przy uli cy Sta wo -

wej w Mar kach; war tość umo wy – 2.750,00

zł./m-c., 

21. za warł umo wę z Da mia nem Pa cusz ka z Ma rek

na peł nie nie funk cji ani ma to ra obiek tu spor to we -

go „Mo je Bo isko – Or lik 2012” oraz lo do wi ska

„Bia ły Or lik” przy uli cy Sta wo wej w Mar kach;

war tość umo wy – 17,70 zł./godz., 

22. za warł 5 umów na dys try bu cję ta ble tek jo do -

wych na wy pa dek zda rze nia ra dia cyj ne go; umo -

wy nie od płat ne, 

23. za warł umo wę z Ce za rym Sma rzew skim z War -

sza wy na peł nie nie funk cji ko or dy na to ra spor tu

szkol ne go w Gmi nie Mia sto Mar ki; war tość

umo wy – 1.500,00 zł/m-c, 

24. za warł umo wę z upraw nio nym geo de tą Wi tol -

dem Pro ta si kiem z War sza wy na spo rzą dze nie

po dzia łu dział ki ewid. 169 z obr. 5-02 w re jo nie

uli cy Pio tra Skar gi w Mar kach; war tość umo wy

– 3.000,00 zł., 

25. za warł umo wę z fir mą Ma zo wiec ka Hi gie na Ko -

mu nal na Sp. z o. o. z sie dzi bą w War sza wie przy

uli cy Chełm żyń skiej 180 na li kwi da cję nie le gal -

nych wy sy pisk na te re nie mia sta; war tość umo -

wy – 3.425,76 zł., 

26. za warł dwie umo wy na ob słu gę sztucz ne go lo do -

wi ska na te re nie miej skie go kom plek su spor to -

we go przy uli cy Sta wo wej w Mar kach; łącz na

war tość umów – 2.140,00 zł., 

27. za warł umo wę z Kan ce la rią Rad cy Praw ne go

Alek san dry Za gro ba z sie dzi bą w War sza wie

przy alei Ja na Paw ła II 61/18 na świad cze nie

usług praw nych w związ ku z or ga ni za cją lo te rii

pro mo cyj nej „Za mel duj się w Mar kach” w tym

na uzy ska nie de cy zji ad mi ni stra cyj nej od Dy rek -

to ra Izby Cel nej w War sza wie; war tość umo wy –

8.610,00 zł., 

28. za warł umo wę z upraw nio nym geo de tą Da nie -

lem De mu sia kiem z Ma rek na wy ko na nie po -

dzia łu dział ki ewid. 74/16 z obr. 4-03 w ce lu wy -

dzie le nia dział ki pod „Or li ka”; war tość umo wy –

3.690,00 zł., 

wsz czę cie po stę po wań 
o do ko na nie za mó wień pu blicz nych

29. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar go we

w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na wy wóz

nie czy sto ści płyn nych po cho dzą cych z nie ru cho -

mo ści, sta no wią cych wła sność gmi ny mia sto

Mar ki; ter min skła da nia wnio sków o do pusz cze -

nie do udzia łu w po stę po wa niu lub ofert – 30

grud nia 2011 ro ku, 

30. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar go we

w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na do sta wę

i wdro że nie kom plet nej plat for my e- usług pu -

blicz nych wraz z do sta wą wy ma ga ne go sprzę tu

dla pro jek tu „ e-Ma rki – roz wój e- usług oraz po -

pra wa efek tyw no ści pra cy ad mi ni stra cji dzię ki

tech no lo giom ICT”; ter min skła da nia wnio sków

o do pusz cze nie do udzia łu w po stę po wa niu lub

ofert – 22 grud nia 2011 ro ku, 

31. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar go we

w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na do sta wę

wor ków z two rzyw sztucz nych prze zna czo nych

do se lek tyw nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych

w mie ście Mar ki; ter min skła da nia wnio sków

o do pusz cze nie do udzia łu w po stę po wa niu lub

ofert – 28 grud nia 2011 ro ku, 

32. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar go we

w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na kon ser -

wa cję oświe tle nia ulicz ne go na te re nie Mia sta

Mar ki w la tach 2012 – 2013; ter min skła da nia

wnio sków o do pusz cze nie do udzia łu w po stę po -

wa niu lub ofert – 5 stycz nia 2012 ro ku, 

33. po sta no wił ogło sić kon kurs na opra co wa nie kon -

cep cji bu do wy obiek tów gim na zjum i szko ły po -

nad gim na zjal nej przy ul. Wspól nej w Mar kach;

ter min skła da nia pro jek tów lub wnio sków o do -

pusz cze nie do udzia łu w kon kur sie – 13 stycz nia

2012 ro ku, 

34. po sta no wił wsz cząć po stę po wa nie prze tar go we

w try bie prze tar gu nie ogra ni czo ne go na pro wa -

dze nie na te re nie mia sta Mar ki zbiór ki od pa dów

ko mu nal nych po cho dzą cych z go spo darstw do -

mo wych, zbie ra nych se lek tyw nie w wor kach,

obej mu ją cą opa ko wa nia i od pa dy two rzyw

sztucz nych, opa ko wa nia szkla ne, opa ko wa nia

Te tra Pak, pusz ki po żyw no ści z alu mi nium i me -

ta lu, drob ny złom me ta li ko lo ro wych, ma ku la tu -

rę i ich od zysk; ter min skła da nia wnio sków o do -

pusz cze nie do udzia łu w po stę po wa niu lub ofert

– 20 stycz nia 2012 ro ku, 

roz strzy gnię cia po stę po wań 
o do ko na nie za mó wień pu blicz nych

35. roz strzy gnął po stę po wa nie prze tar go we w try bie

prze tar gu nie ogra ni czo ne go o udzie le nie za mó wie -

nia pu blicz ne go na wy wóz nie czy sto ści płyn nych

po cho dzą cych z nie ru cho mo ści, sta no wią cych

wła sność gmi ny mia sto Mar ki. Za da nie zo sta ło po -

dzie lo ne na 2 czę ści: Część I – ul. Wspól na 14, 16,

18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; ul. Grun waldz ka 1, 3, 5,

7, 9, 11, 13; ul. Ryb na 2; ul. Li po wa 8; ul. Li sa Ku -

li 71, 73, 73b; Al. Pił sud skie go 81, 109, 109a- d,

110, 123, 141, 181, 196, 204, 206, 238; ul. Ja sna 5;

ul. Bar ska 6; ul. Fa brycz na 3, Część II – Al. Pił sud -

skie go 95; Li sa Ku li 3 i 3a; ul. Tu ry stycz na 10; ul.

Sta wo wa (obiek ty bo isk spor to wych). Wpły nę ły

w ter mi nie 3 ofer ty: 

1) MPO Miej skie Przed się bior stwo Oczysz cza nia

w m. st. War sza wie sp. z o. o., War sza wa ul.

Obo zo wa 43; ce na: Część I – brak ofer ty; Część

II – 106.142,40 zł, 

2) PART NER, Puł tusk ul. Da szyń skie go 98/22,

od dział w War sza wie przy ul. Pły to wej 1; ce na:

Część I – brak ofer ty; Część II – 54.406,80 zł, 

3) Usłu gi Ase ni za cyj ne B. Wy szo mier ski, Mar ki

ul. Rów na 6; ce na: Część I – 51.262,70 zł,;

Część II – 44.634,24 zł. 

Do re ali za cji Czę ści I i II za mó wie nia wy bra no

ofer tę nr 3, zło żo ną przez fir mę Usłu gi Ase ni za cyj ne

B. Wy szo mier ski, z sie dzi bą w Mar kach przy ul.

Rów nej 6, 
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36. roz strzy gnął po stę po wa nie prze tar go we w try bie

prze tar gu nie ogra ni czo ne go o udzie le nie za mó -

wie nia pu blicz ne go na do sta wę i wdro że nie kom -

plet nej plat for my e- usług pu blicz nych wraz z do -

sta wą wy ma ga ne go sprzę tu dla pro jek tu

„e-Ma rki – roz wój e- usług oraz po pra wa efek -

tyw no ści pra cy ad mi ni stra cji dzię ki tech no lo -

giom ICT”. Wpły nę ła w ter mi nie 1 ofer ta, zło żo -

na przez fir mę SPUT NIK SO FTWA RE sp. z o. o.

z sie dzi bą w Po zna niu przy ul. Gó rec kiej 30; ce -

na – 615.354,24 zł, 

37. roz strzy gnął po stę po wa nie prze tar go we w try bie

prze tar gu nie ogra ni czo ne go o udzie le nie za mó -

wie nia pu blicz ne go na do sta wę wor ków z two -

rzyw sztucz nych, prze zna czo nych do se lek tyw -

nej zbiór ki od pa dów ko mu nal nych w mie ście

Mar ki. Wpły nę ły w ter mi nie 3 ofer ty: 

1) STAR PACK S. Sta ro ściak, Wro cław ul. Lin de -

go 22/2; ce na – 59.962,50 zł, 

2) Prze twór stwo Two rzyw Sztucz nych J. Kwa sek,

Łań cut ul. Bocz na Ka spro wi cza 4; ofer ta nie

pod le ga oce nie na pod sta wie art. 89 ust. 1 pkt

2 usta wy Pra wo za mó wień pu blicz nych – treść

ofer ty nie od po wia da spe cy fi ka cji istot nych

wa run ków za mó wie nia, 

3) NI DEX Nie dziel scy sp. j., Gar bat ka Let ni sko

ul. Le wan do wicz 6; ce na – 55.165,50 zł. 

Wy bra no ofer tę nr 3, zło żo na przez fir mę NI -

DEX Nie dziel scy sp. j. z sie dzi ba w Gar bat ce Let ni -

sko przy ul. H. Le wan do wicz 6, 

38. roz strzy gnął po stę po wa nie prze tar go we w try bie

prze tar gu nie ogra ni czo ne go o udzie le nie za mó -

wie nia pu blicz ne go na kon ser wa cję oświe tle nia

ulicz ne go na te re nie Mia sta Mar ki w la tach 2012

– 2013. Wpły nę ło w ter mi nie 9 ofert: 

1) EL BIS Przed się bior stwo Bu do wy Sie ci Ener -

ge tycz nych, Wo ło min Le śnia ko wi zna ul. Po li -

go no wa 51; ce na – 182.178,55 zł, 

2) ELES – BUD E. Stru siń ska, Ko był ka ul. Po -

wstań ców 4a/2; ce na – 170.792,40 zł, 

3) PKP Ener ge ty ka SA Za kład Ma zo wiec ki, War -

sza wa ul. Sła wiń ska 7/9; ce na – 437.929,20 zł, 

4) BU DWEX M. Wa si lew ski, Tru skaw ul. 3-go

Ma ja 89; ce na – 206.702,64 zł, 

5) ENER GO – MAR, Wo ło min ul. Ar mii Kra jo -

wej 15a; ce na – 171.668,16 zł, 

6) KAR – GOS R. Gos, Su le jó wek ul. 11-go Li -

sto pa da 131; ce na – 419.536,08 zł, 

7) ELEK TRO – BUD P. Ła zic ki, Mar ki ul. Szczę -

śli wa 23; ce na – 148.896,00 zł, 

8) TI SEL PPHU M. Pa cio rek, Ma cie jo wi ce, Oron -

ne 91; ce na – 183.930,24 zł, 

9) Fir ma elek trycz na, Usłu gi elek trycz ne A.

Adam ski, Ży rar dów ul. Rey mon ta 29; ce na –

218.964,72 zł, 

Wy bra no ofer tę nr 7, zło żo na przez fir mę ELEK -

TRO – BUD P. Ła zic ki z sie dzi bą w Mar kach przy

ul. Szczę śli wej 23, 

39. roz strzy gnął po stę po wa nie prze tar go we w try bie

prze tar gu nie ogra ni czo ne go o udzie le nie za mó -

wie nia pu blicz ne go na pro wa dze nie na te re nie

Mia sta Mar ki zbiór ki od pa dów ko mu nal nych,

po cho dzą cych z go spo darstw do mo wych, zbie ra -

nych se lek tyw nie w wor kach, obej mu ją cą opa ko -

wa nia i od pa dy z two rzyw sztucz nych, opa ko wa -

nia szkla ne, opa ko wa nia Te tra Pak, pusz ki po

żyw no ści z alu mi nium i me ta lu, drob ny złom

me ta li ko lo ro wych, ma ku la tu rę i ich od zysk.

Wpły nę ło w ter mi nie 5 ofert: 

1) PPHU IM PERF s. c., Wo ło min ul. Łu ka sie wi cza

7d; ce na – 193.104,00 zł, 

2) Kon sor cjum: JU RANT sp. j. S. Ma tak, J. Bor kow -

ski, Zie lon ka ul. Ossow ska 73 oraz PPHU BA TO -

RY sp. z o. o., Tłuszcz ul. Ba to re go 9; ce na –

110.618,27 zł, 

3) PPHU LE KA RO J. Za gór ska, Gli nian ka, Wo la

Duc ka 7a; ce na – 142.800,00 zł, 

4) SI TA POL SKA sp. z o. o., War sza wa ul. Za wo dzie

5; ce na – 100.312,20 zł, 

5) AG -CO MPLEX sp. z o. o., War sza wa ul. Ma ry -

wil ska 44; ce na 200.323,20 zł, 

Wy bra no ofer tę nr 4, zło żo ną przez fir mę SI TA POL -

SKA sp. z o. o., z sie dzi ba w War sza wie przy ul. Za -

wo dzie 5, 

Z ZA KRE SU ZA RZĄ DU 

MIE NIEM KO MU NAL NYM

40. za warł umo wy ugo dy, do ty czą ce spła ty w ra tach

za le gło ści czyn szo wych z ty tu łu wy naj mu lo ka li

miesz kal nych: 

• przy al. Pił sud skie go 35, 

• przy ul. Wspól nej 16, 

• przy ul. Li sa Ku li 73b, 

• przy al. Pił sud skie go 196, 

41. za warł umo wy dzier ża wy: 

• grun tu o pow. 250 m

2

, sta no wią ce go część

dział ki nr ewid. 15/22 z obr. 3-03, po ło żo nej

w re jo nie uli cy Za ko le, 

• grun tu o pow. 465 m

2

, sta no wią ce go część

dział ki nr ewid. 15/22 z obr. 3-03, po ło żo nej

w re jo nie uli cy Za ko le, 

• grun tu o pow. 199,68 m

2

, sta no wią ce go część

dział ki nr ewid. 74/24 z obr. 4-03, po ło żo nej

w re jo nie uli cy Wspól nej, 

• po wierzch ni 10 m

2

, sta no wią ce go część ogro -

dze nia Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Mar kach

przy uli cy Okól nej 14 (ba ner re kla mo wy), 

42. za warł umo wy naj mu: 

• lo ka lu użyt ko we go o pow. 34 m

2

, w bu dyn ku

przy alei Pił sud skie go 76, 

• po wierzch ni re kla mo wej 10 m

2

na bu dyn ku Nr

113 przy al. Pił sud skie go, 

Z ZA KRE SU SPRAW OR GA NI ZA CYJ NYCH

43. wy dał Za rzą dze nia: 

• Nr 89/2011 w spra wie usta le nia sta wek czyn szu

za na jem i dzier ża wę mie nia ko mu nal ne go, 

• Nr 90/2011 w spra wie wpro wa dze nia Re gu la -

mi nu pra cy Urzę du Mia sta Mar ki, 

• Nr 91/2011 w spra wie ogło sze nia wy ka zu nie -

ru cho mo ści prze zna czo nych do naj mu w try bie

bez prze tar go wym na te re nie mia sta Mar ki, 

• Nr 92/2011 w spra wie po wo ła nia dy rek to ra

Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w Mar kach, 

• Nr 93/2011 w spra wie po wo ła nia są du kon kur -

so we go (do prze pro wa dze nia kon kur su, któ re go

przed mio tem jest opra co wa nie pro jek tu bu do wy

obiek tów gim na zjum i szko ły po nad gim na zjal -

nej przy ul. Wspól nej w Mar kach), 

• Nr 94/2011 w spra wie wpro wa dze nia zmian

w bu dże cie mia sta na 2011 rok, 

• Nr 95/2011 w spra wie Re gu la mi nu udzie la nia

za mó wień pu blicz nych oraz po zo sta łych za mó -

wień i wy dat ków fi nan so wych ze środ ków pu -

blicz nych Urzę du Mia sta Mar ki, 

• Nr 97/2011 w spra wie udzie le nia bo ni fi ka ty od

opła ty z ty tu łu prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa -

nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści nie ru cho mo -

ści sta no wią cej wła sność Gmi ny Mia sto Mar ki, 

• Nr 98/2011 w spra wie udzie le nia bo ni fi ka ty od

opła ty z ty tu łu prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa -

nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści nie ru cho mo -

ści sta no wią cej wła sność Gmi ny Mia sto Mar ki, 

• Nr 99/2011 w spra wie udzie le nia bo ni fi ka ty od

opła ty z ty tu łu prze kształ ce nia pra wa użyt ko wa -

nia wie czy ste go w pra wo wła sno ści nie ru cho mo -

ści sta no wią cej wła sność Gmi ny Mia sto Mar ki, 

• Nr 101/2011 w spra wie ogło sze nia wy ka zu nie -

ru cho mo ści prze zna czo nych do dzier ża wy w try -

bie bez prze tar go wym na te re nie mia sta Mar ki, 

• Nr 102/2011 w spra wie wpro wa dze nia Re gu la -

mi nu Or ga ni za cyj ne go Urzę du Mia sta Mar ki, 

• Nr 1/2012 w spra wie ogło sze nia otwar te go

kon kur su ofert na re ali za cję w ro ku 2012 za dań

pu blicz nych z za kre su prze ciw dzia ła nia uza leż -

nie niom i pa to lo giom spo łecz nym: al ko ho li -

zmo wi i nar ko ma nii, 

• Nr 2/2012 w spra wie utwo rze nia Sta łe go Dy żu -

ru Bur mi strza Mia sta Mar ki na po trze by pod -

wyż sza nia go to wo ści obron nej pań stwa oraz

uru cha mia nia re ali za cji za dań uję tych w Pla -

nach Ope ra cyj nych, 

• Nr 3/2012 w spra wie ogło sze nia I otwar te go

kon kur su ofert na re ali za cję za da nia pu blicz ne -

go z za kre su wspie ra nia i upo wszech nia nia kul -

tu ry fi zycz nej i spor tu na te re nie mia sta Mar ki

w 2012 ro ku, 

• Nr 4/2012 w spra wie po wo ła nia ko mi sji kon -

kur so wej w ce lu opi nio wa nia zło żo nych ofert

w I otwar tym kon kur sie ofert na re ali za cję za -

da nia pu blicz ne go z za kre su wspie ra nia i upo -

wszech nia nia kul tu ry fi zycz nej i spor tu na te re -

nie mia sta Mar ki w 2012 ro ku, 

• Nr 5/2012 w spra wie ogło sze nia wy ka zu nie ru -

cho mo ści prze zna czo nych do dzier ża wy w try -

bie bez prze tar go wym na te re nie mia sta Mar ki, 

• Nr 6/2012 w spra wie ogło sze nia II otwar te go

kon kur su ofert na re ali za cję za dań pu blicz nych

z za kre su wspie ra nia i upo wszech nia nia kul tu ry

fi zycz nej na te re nie mia sta Mar ki w 2012 ro ku, 

• Nr 7/2012 w spra wie po wo ła nia ko mi sji kon -

kur so wej w ce lu opi nio wa nia zło żo nych ofert

w II otwar tym kon kur sie ofert na re ali za cję za -

dań pu blicz nych z za kre su wspie ra nia i upo -

wszech nia nia kul tu ry fi zycz nej na te re nie mia -

sta Mar ki w 2012 ro ku, 

44. Wy dał na stę pu ją ce de cy zje ad mi ni stra cyj ne: 

• 271 de cy zji po dat ko wych, w tym: 184 de cy zje

usta la ją ce wy miar po dat ku, 85 de cy zji zmie nia -

ją cych wy miar po dat ku oraz 2 de cy zje w spra -

wie umo rze nia po stę po wa nia, 

• 48 de cy zji z za kre su ewi den cji dzia łal no ści go -

spo dar czej, w tym: 22 de cy zje w spra wie li kwi -

da cji dzia łal no ści go spo dar czej oraz 26 ze zwo -

leń na sprze daż na po jów al ko ho lo wych, 

• 18 de cy zji z za kre su go spo dar ki nie ru cho mo -

ścia mi i pla no wa nia prze strzen ne go, w tym:

6 de cy zji za twier dza ją cych po dzia ły nie ru cho -

mo ści, 10 de cy zji w spra wie wa run ków za bu -

do wy i za go spo da ro wa nia te re nu oraz 1 de cy zję

w spra wie umo rze nia opła ty ad ja cenc kiej

i 1 de cy zję w spra wie usta le nia lo ka li za cji in -

we sty cji ce lu pu blicz ne go, 

• 163 de cy zji z za kre su za rzą du dróg, w tym: 78

de cy zji ze zwa la ją cych na za ję cie pa sa dro gi, 33

po zwo le nia na lo ka li za cję urzą dze nia w pa sie

dro gi, 46 de cy zji w spra wie umiesz cze nia urzą -

dze nia w pa sie dro gi oraz 6 de cy zji ze zwa la ją -

cych na lo ka li za cję zjaz du, 

Z ZA KRE SU PO MO CY SPO ŁECZ NEJ

45. wy dał 651 de cy zji, w tym: 

• 28 de cy zji w spra wie do dat ków miesz ka nio wych, 

• 463 de cy zji, do ty czą cych świad czeń z po mo cy

spo łecz nej, 

• 144 de cy zje, do ty czą ce świad czeń ro dzin nych, 

• 15 de cy zji, do ty czą cych świad czeń z fun du szu

ali men ta cyj ne go, 

• 1 de cy zję, do ty czą cą świad czeń zdro wot nych.

INFORMACJE Z RATUSZA

Biuletyn informacyjny 

Urzędu Miasta Marki

Wydawca: Urząd Miasta Marki

Marki, Al. Piłsudskiego 95, tel. 22 781 10 03

Redaktor naczelny: Justyna Balcerzak

Skład i łamanie:

Agencja Poligraficzna Sławomir Zych

Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 

Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie
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URZĄD MIASTA

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 95

Centrala - Sekretariat ☎ 781-10-03

fax. 490 67 44-45;  781 13 78

Uwaga po połączeniu się z centralą można

tonowo wybrać numer wewnętrzny.

Adres poczty elektronicznej:

urzad.miasta@marki.pl

Burmistrz pok. 23 ☎ 781-10-03

burmistrz@marki.pl

Wiceurmistrz pok. 23 ☎ 781-10-03

z-ca.burmistrza@marki.pl

Przewodniczący Rady pok. 34 wew. 136

przewodniczacy@marki.pl

Biuro Rady pok. 33 wew. 138

rada.miasta@marki.pl

Skarbnik pok. 26 wew. 126

skarbnik@marki.pl

Sekretarz pok. 24 wew. 124

sekretarz@marki.pl

Wydział Zarządu Dróg pok. 21, wew. 115, 121

drogi@marki.pl

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

pok. 18

wew. 118, 119

inwestycje@marki.pl

Wydział Organizacyjny, Kadry

pok. 27 wew. 127

organizacyjny@marki.pl

kadry@marki.pl

Kancelaria pok. 6 wew. 146

kancelaria@marki.pl

Ewidencja Działalności Gospodarczej

pok. 17 wew. 117

edg@marki.pl

Biuletyn Inf. Publicznej pok. 10 wew. 143

biuletyn@marki.pl

Wydział Teleinformatyki pok. 10 wew. 143

teleinformatyka@marki.pl

Wydział Finansowo–Budżetowy

Naczelnik pok. 19 wew. 108

finansowy@marki.pl

Podatki pok. 3, 4

wew. 107, 111, 142, 147

podatki@marki.pl

Kasa wew. 145

Płace pok. 11

wew. 120,220

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

i Planowania Przestrzennego pok. 28, 30, 31

wew. 129, 130, 141

nieruchomosci.planowanie@marki.pl

nieruchomosci@marki.pl

planowanie@marki.pl

Wydział ds. społecznych pok. 29 wew. 125

e-mail: ws@marki.pl

Pełnomocnik ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pok. 27 wew. 127

profilaktyka@marki.pl

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

pok. 1 wew. 103, 128

srodowisko@marki.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego pok. A3 wew. 133

usc@marki.pl

Ewidencja Ludności (meldunki) A2 wew. 131

Dowody Osobiste pok. A1 wew. 101

rso@marki.pl

Zakład Usług Komunalnych ul. Lisa Kuli 3

☎ 781-11-01

techniczny@marki.pl

Wydział Zarządu Mieniem Komunalnym

☎ 781-33-73

komunalny@marki.pl

Zespół Obsługi

Placówek Oświatowych ul. Klonowa 7

☎ 771-37-34  ☎ 771-35-86

oswiata@marki.pl

_____________________________________________

POLICJA

ul. Sportowa 5  ☎ 781-23-20

☎ 761-80-80,  ☎ 761-80-81

fax. 781-10-07

Policyjny telefon zaufania   ☎ 787-20-00

- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o:

miejscach przechowywania przedmiotów

pochodzących z przestępstwa - chcesz podzielić się z

policją ciekawymi informacjami - Zadzwoń:

Gwarantujemy pełną anonimowość, każda informacja

zostanie sprawdzona. Pomóż sobie i innym.

PRZYCHODNIE ZDROWIA

ul. Sportowa 3 NZOZ „KARDIO-MED”

☎ 781-16-03, 781-16-05

ul. Fabryczna 1 NZOZ „ESCULAP” 

Przychodnia Marki  

☎ 761-90-35, 761-90-80, fax. 761-92-78

POGOTOWIE RATUNKOWE

Pogotowie ratunkowe   ☎ 999

Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Warszawa, ul. Hoża 56 ☎ 52-51-299

Nocna Wyjazdowa

Pomoc Lekarska  ☎ 52-51-206

APTEKI

ul. Sportowa 3,  ☎ 781-16-04

czynna: pon. - pt. 8

00

-20

00

, sob. 9-15

Al. Piłsudskiego 43,  ☎ 781-10-19

czynna: pon. - pt. 8

00

-19

00

, sob. 8

00

-14

00

Al. Piłsudskiego 176 ☎ 781-13-14

czynna: pon. - pt. 8

00

-20

00

, sob. 8

00

- 14

00

niedz. 9

00

-15

00

ul. Fabryczna 1

Apteka „POD ESKULAPEM” ☎ 761-93-11

czynna pon. - pt. 8

00

-20

00

, sob. 9

00

-14

00

Apteka „ARALIA”  ☎ 771-29-80

ul. Legionowa 1

czynna pon. - pt. 8

00

-20

00

, sob. 8

30

-14

00

POGOTOWIE ENERGETYCZNE

Wołomin  ☎ 763 57 00, 763 57 20

Konserwator oświetlenia ulicznego

☎ 0-603 623 717

MARECKI OŚRODEK KULTURY

ul. Fabryczna 2,  ☎ 781-14-06

mok@mokmarki.pl

WODOCIĄG MARECKI

ul. Żeromskiego 30,  ☎ 781-35-32

biuro@wodociagmarecki.pl

MTS „MARCOVIA 2000”

ul. Wspólna 12,  ☎ 781-12-84

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

e-mail: biblioteka@marki.pl

ul. Lisa Kuli 3a,  ☎ 781-11-44

filia w Pustelniku, ul. Pomnikowa 21 ☎ 771-48-21

filia w Strudze, ul. Wczasowa 5 ☎ 781-14-27

URZĘDY POCZTOWE

UP nr 1, al. M. J. Piłsudskiego 119 (wejście od ulicy

Małachowskiego) ☎ 781-10-01

UP nr 3, Al. Piłsudskiego 139  ☎ 781-13-12

UP nr 4,ul. Legionowa 1  ☎ 781-12-50

PUNKT KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

ul. Sportowa 3 

(budynek Przychodni Zdrowia)

- konsultacje specjalistów

wtorek: 8

00

-11

00

, środa 16

00

-19

00

piątek: 17

00

-20

00

- porady prawnika: poniedziałek 16

00

-18

00

- porady psychologa: środa 17

00

-19

00

- grupy wsparcia: poniedziałek i piątek 17

30

-20

30

- mityngi  AA: wtorek 18

00

-20

00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I ŚWIADCZENIA RODZINNE

ul. Lisa Kuli 3A,  ☎ 771-30-23, 761-91-77

fax. 771-43-03

PARAFIE

pw. św. Izydora,

Al. Piłsudskiego 93  ☎ 781-10-51

pw. św. Andrzeja Boboli,

Al. Piłsudskiego 248  ☎ 781-14-92

pw. Matki Bożej Królowej Polski,

ul. Jutrzenki 26  ☎ 781-13-41

pw. Najświętszej Maryii Panny Matki Kościoła,

ul. Ząbkowska 54B  ☎ 498-53-04

PRZEDSZKOLA

PM Nr 1, al. Piłsudskiego 77 ☎ 425-84-14

pm@marki.net.pl

PM Nr 2, ul. Duża 1a  ☎ 781-12-89

pm2@marki.net.pl

PM Nr 3, al. Piłsudskiego 246 ☎ 781-14-82

pm3@marki.net.pl

SZKOŁY

SP nr 1, ul. Okólna 14  ☎ 781-10-26

markiszkola1@gazeta.pl

SP nr 2, ul. Szkolna 9  ☎ 781-10-28

sp2@marki.net.pl

SP nr 3, ul. Pomnikowa 21  ☎ 781-12-91

sp3@marki.net.pl

SP nr 4, ul. Duża 3  ☎ 781-12-96

sp4@marki.net.pl

SP nr 5, ul. Wczasowa 5  ☎ 781-18-57

zs2@marki.net.pl

Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1

Al. Piłsudskiego 96  ☎ 781-10-17

zs1@marki.net.pl

Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2

ul. Wczasowa 5  ☎ 781-18-57

zs2@marki.net.pl

Zespół Szkół

ul. Kasztanowa 21  ☎ 781-13-17

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Al. Piłsudskiego 252  ☎ 781-14-85

„AD ASTRA”  ☎ 781- 29-03

Prywatna Szkoła Podstawowa

i Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Markach,

e-mail adastra@neostrada.pl

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Niepubliczne Liceum Uzupełniające 

Ogólno kształcące dla Dorosłych

Policealna Niepubliczna Szkoła „College” 

Gastronomiczno-Hotelarska

Al. Piłsudskiego 93

☎ 423- 90-27

☎ 0-607 133 299
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W Markach jest jeszcze wiele domów, które mają pokrycie dachu z azbestu.

W 2011 ro ku uchwa łą Nr XIII/82/2011 Ra dy

Mia sta Mar ki z dnia 24 sierp nia 2011 ro ku przy ję ty

zo stał re gu la min przy zna wa nia do ta cji na usu wa nie

wy ro bów za wie ra ją cych azbest. Łącz nie w 2011 ro -

ku udzie lo no 18 do ta cji na kwo tę 26.324,27zł

Pro gram cie szy się du żym za in te re so wa niem

miesz kań ców. Z te go też po wo du kon ty nu owa ny

jest w ro ku obec nym. W ce lu uzy ska nia do ta cji na -

le ży:

1. po brać wnio sek w UM Mar ki w pok. nr 1 lub

po brać go ze stro ny in ter ne to wej 

2. za wrzeć umo wę na de mon taż wy ro bów za -

wie ra ją cych azbest, trans port i uniesz ko dli wia nie

z fir mą po sia da ją cą od po wied nie ze zwo le nie.

Do wnio sku na le ży do łą czyć następujące do ku -

men ty:

1) po twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem ko -

pię do ku men tu po twier dza ją ce go, że wnio sko daw ca

jest wła ści cie lem nie ru cho mo ści, użyt kow ni kiem

wie czy stym, sa mo ist nym jej po sia da czem lub dys -

po nu je nie ru cho mo ścią na pod sta wie za war tej umo -

wy z wła ści cie lem,

2) po twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem ko -

pię umo wy na de mon taż, trans port i uniesz ko dli -

wia nie od pa dów za wie ra ją cych azbest za war tą

przez wnio sko daw cę ze spe cja li stycz ną fir mą,

3) po twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem ko -

pię de cy zji za twier dza ją cej pro gram go spo dar ki od -

pa da mi nie bez piecz ny mi wy da nej dla spe cja li stycz -

nej fir my usu wa ją cej od pa dy za wie ra ją ce azbest,

4) po twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem ko -

pię zgło sze nia za mia ru wy ko ny wa nia prac re mon -

to wych lub de cy zji na bu do wę, roz biór kę obiek tu

bu dow la ne go,

5) po twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem ko -

pię ra chun ku lub fak tu ry VAT wy sta wio nej przez

spe cja li stycz ną fir mę za usu wa nie od pa dów za wie -

ra ją cych azbest,

6) po twier dzo ną za zgod ność z ory gi na łem ko -

pię kart prze ka za nia od pa dów, obej mu ją cych ka żdy

etap prze ka zy wa nia od pa dów za wie ra ją cych azbest

od miej sca wy two rze nia do pod mio tu zaj mu ją ce go

się osta tecz nym uniesz ko dli wia niem od pa dów za -

wie ra ją cych azbest.

Do ta cja udzie la na jest w kwo cie do 75% kosz -

tów kwa li fi ko wa nych (de mon taż, trans port, uniesz -

ko dli wia nie), lecz nie wię cej niż 2500 zło tych.

jb/ms

Po zbądź się 
azbe sto we go da chu
Od no we go ro ku kon ty nu owa ny jest pro gram udzie la nia do ta cji na usu wa nie
azbe stu. Skie ro wa ny jest do wszyst kich miesz kań ców, spół dziel ni i firm 
zlo ka li zo wa nych na te re nie mia sta Mar ki.
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