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Dwa
wnioski

Miasto Marki z≥oøy≥o w po≥owie
2004 roku dwa duøe wnioski o dofi-
nansowanie programÛw inwestycyj-
nych. Pierwszy wniosek zwiπzany
by≥ z dokoÒczeniem budowy wodo-
ciπgu mareckiego, a drugi z budowπ
sieci kanalizacyjnej dla po≥udniowej
czÍúci miasta. Priorytetowy, z punk-
tu widzenia rozwoju miasta, by≥ ten
drugi projekt, ktÛrego koszt realiza-
cji to 34 mln 632  z≥, a oczekiwane do-
finansowanie mia≥oby wynosiÊ po-
nad 26 mln z≥otych. Koszt programu
wodociπgowego to 5 mln 582 tys., a
oczekiwane dofinansowanie to kwo-
ta 4 mln 200 tys. z≥otych.

Mareckie programy znalaz≥y siÍ na
krÛtkiej, bo liczπcej tylko 18 wnio-
skÛw liúcie. Te programy przesz≥y
fazÍ oceny formalnej i zosta≥y zakwa-
lifikowane przez panel ekspertÛw.
Wniosek dotyczπcy budowy wodo-
ciπgu znalaz≥ siÍ na miejscu szÛstym
uzyskujπc 43,66 pkt, co stanowi
77,96% moøliwych do uzyskania
punktÛw, natomiast wniosek kanali-
zacyjny by≥ na miejscu piÍtnastym z
40,25 pkt, czyli 71,87%.

Po etapie eksperckim ostatecznπ
decyzjÍ podejmowa≥ Regionalny Ko-
mitet Sterujπcy, ktÛry ustali≥ listÍ 16
podmiotÛw, ktÛre uzyska≥y dofinan-
sowanie. W grupie tej znalaz≥ siÍ
wniosek wodociπgowy miasta Marki,
ktÛry dosta≥ dofinansowanie w pe≥-
nym zakresie. Niestety, waøniejszy
dla rozwoju miasta wniosek kanali-
zacyjny nie zosta≥ zaakceptowany
przez w≥adze wojewÛdztwa.

Ul. Fabryczna - skrzy-
¿owanie z ul. Z¹bkow-
sk¹. Rok 2005 - czas
na zmiany w tym miej-
scu. Przebudowa Fa-
brycznej, mo¿e sy-
gnalizacja �wietlna...

Dokoñczenie na stronie 4

Szansa
na autobus
Na terenie miasta Warszawy pro-

wadzone sπ prace zmierzajπce do od-
dania do uøytku stacji metra przy pl.
Wilsona.  Po oddaniu tej stacji zmieni
siÍ przebieg tras linii autobusowych,
w szczegÛlnoúci na terenie Bia≥o≥Íki,
Øoliborza i TargÛwka. W zwiπzku z
powyøszym pojawi≥a siÍ moøliwoúÊ
powiπzania komunikacyjnego Marek
z Warszawπ od strony Bia≥o≥Íki. Tra-
sa tego autobusu w naszym mieúcie
przebiega≥aby m.in. ul. Szkolnπ do
pÍtli przy Fomarze.

W≥adze samorzπdowe Marek sπ
szczegÛlnie zainteresowane moøliwo-
úciπ przed≥uøenia trasy linii autobu-
sowej 805 do Pustelnika. W dniu 5
stycznia 2005 roku przeprowadzono
badanie nowych tras na terenie mia-
sta, przy uøyciu autobusu techniczne-
go Miejskich Zak≥adÛw Autobuso-
wych.  W rekonensansie wziÍli udzia≥
przedstawiciele Miejskich Zak≥adÛw
Autobusowych, Zarzπdu Transportu
Miejskiego i UrzÍdu Miasta Marki.

Dokoñczenie na stronie 4

Byæ mo¿e w tym roku pojedzie naszymi ulicami wiêcej
autobusów.
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List intencyjny
Burmistrz Miasta Marki podpisa≥

List Intencyjny w sprawie wzajemnej
wspÛ≥pracy, majπcej na celu: przebu-
dowÍ drogi wojewÛdzkiej Nr 631 na
odcinku Warszawa (skrzyøowanie z
ul. Marsa) ñ miasto Marki oraz inte-
gracjÍ gmin WojewÛdztwa Mazo-
wieckiego z Miastem Sto≥ecznym
Warszawπ, poprzez poprawÍ warun-
kÛw drogowych i komunikacyjnych
w regionie Mazowsza, a w szczegÛl-
noúci w obrÍbie Warszawskiego WÍ-
z≥a Komunikacyjnego. List podpisa-
li: Marsza≥ek WojewÛdztwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik, Dyrektor
warszawskiego oddzia≥u Generalnej
Dyrekcji DrÛg Krajowych i Autostrad
Wojciech Dπbrowski, Prezydent Mia-
sta Sto≥ecznego Warszawy Lech Ka-
czyÒski oraz Burmistrz Miasta Zπb-
ki Jerzy Boksznajder, Burmistrz Mia-
sta Zielonka Adam £ossan, Starosta
Powiatu Wo≥omiÒskiego Konrad Ry-
tel.

�wiat³a
przy Kasztanowej
Generalny Dyrektor DrÛg Krajo-

wych i Autostrad odpowiadajπc na
wystπpienie Burmistrza Miasta Mar-
ki powiadomi≥, øe w projekcie budøe-
tu na 2005 rok zaplanowano úrodki
na projekt i budowÍ sygnalizacji
úwietlnej na skrzyøowaniu ul. Spokoj-
nej i ul. Kasztanowej z Al. Marsz. J.
Pi≥sudskiego w Markach.

Kontenery
W dniu 4 stycznia 2005 roku roz-

strzygniÍto postÍpowanie trybie prze-
targu nieograniczonego o udzielenie
zamÛwienia na ÑWywÛz odpadÛw
komunalnych i komunalnych wielko-
gabarytowych kontenerami KP - 7 z
terenu miasta Marki i ich zagospoda-
rowanie w roku 2005î. Do UrzÍdu
wp≥ynÍ≥o 5 ofert. W wyniku porÛw-
nania ofert jako najkorzystniejszπ
wybrano ofertÍ firmy Miejskie Przed-
siÍbiorstwo Oczyszczania w Warsza-
wie Sp. z o.o.

Pod ochron¹
W wyniku rozstrzygniÍcia w dniu

31 grudnia 2004 r. postÍpowania w
trybie przetargu nieograniczonego na
sta≥π ca≥odobowπ ochronÍ Stacji
Uzdatniania Wody w Markach oraz
monitoring sygna≥Ûw alarmowych,
wybrano ofertÍ firmy  PATRON
OCHRONA.

Marki - dzieje,
kultura, tradycja
DziÍki finansowaniu przez Miasto

Marki, zosta≥a wydana publikacja
poúwiÍcona naszemu miastu autor-
stwa Zbigniewa Paciorka pod tytu≥em
ÑMarki - dzieje, kultura, tradycjaî.
Ksiπøka zawiera obszerny opis histo-
rii Marek od najstarszych czasÛw do
wspÛ≥czesnoúci wraz z licznymi foto-
grafiami. Obejmuje geografiÍ, przyro-
dÍ oraz architekturÍ miasta, stajπc siÍ
publikacjπ przybliøajπcπ nam zaist-
nia≥e zmiany w mieúcie na przestrze-
ni dziejÛw. Obecnie publikacja nie jest
przeznaczona do sprzedaøy i znajduje
siÍ w szkolnych i miejskich bibliote-
kach na terenie miasta. Wiele egzem-
plarzy ksiπøki zosta≥o przeznaczo-
nych na nagrody i wyrÛønienia dla
dzieci i m≥odzieøy uczestniczπcych w
licznych konkursach.

Bez zmian
Urzπd Miasta Marki informuje, øe

wysokoúÊ stawek podatku od nieru-
chomoúci nie uleg≥a zmianie. Obowiπ-
zujπ stawki okreúlone uchwa≥π Nr X/
69/2003 Rady Miasta Marki z dnia 19
listopada 2003 roku w sprawie usta-
lenia stawek podatku od nieruchomo-
úci. Przypominamy, øe deklaracje po-
datkowe na podatek od nieruchomo-
úci winny byÊ sk≥adane do 15 stycz-
nia 2005 roku, jednoczeúnie jest to ter-
min wniesienia pierwszej raty podat-
ku za miesiπc styczeÒ.

Centrum Reagowa-
nia Kryzysowego
Urzπd Miasta Marki informuje, øe

w dniu 3 stycznia 2005 roku zosta≥
uruchomiony ca≥odobowy dyøurny
telefon Centrum Reagowania Kryzy-
sowego Miasta Marki o numerze 0
501 437 802. Centrum Reagowania
Kryzysowego zosta≥o stworzone ce-
lem realizacji nastÍpujπcych zadaÒ:

1) monitorowanie wystÍpujπcych
klÍsk øywio≥owych i prognozowanie
rozwoju sytuacji,

2) realizowanie procedur i progra-
mÛw reagowania w czasie stanu klÍ-
ski øywio≥owej,

3) opracowywanie i aktualizowa-
nie planÛw reagowania kryzysowe-
go,

4) planowanie wsparcia organÛw
kierujπcych dzia≥aniami na niøszym
szczeblu administracji publicznej,

5) przygotowywanie warunkÛw
umoøliwiajπcych koordynacjÍ pomo-
cy humanitarnej.

Mechanizacja
Urzπd Miasta Marki kupi≥ ciπgnik

typu PRONAR 320 K w wersji komu-
nalnej, posiadajπcy p≥ug do odúnieøa-
nia, posypywarkÍ oraz przyczepÍ.
Ciπgnik bÍdzie s≥uøy≥ do odúnieøania
chodnikÛw w sezonie zimowym.
Wprawdzie obecna zima jest ≥askawa,
ale ciπgnik bÍdzie wykorzystywany
takøe do innych prac porzπdkowych
na chodnikach oraz w parkach i zie-
leÒcach miejskich.

Spotkanie
W grudniu Burmistrz Miasta Mar-

ki Janusz WerczyÒski spotka≥ siÍ z
Prezesem firmy Fomar Roulunds Pa-
nem Rafa≥em åwistakiem. W trakcie
spotkania omÛwiono konsekwencje
zmian w≥asnoúciowych w firmie. Po-
ruszono takøe kwestiÍ perspektyw
rozwoju firmy, zw≥aszcza w aspekcie
rozwoju lokalnego rynku pracy.   Pod-
czas wizyty Burmistrza Miasta Mar-
ki w siedzibie zak≥adu Fomar Ro-
ulunds dosz≥o takøe do spotkania z
jednym z najemcÛw czÍúci hali zak≥a-
du Prezesem Zarzπdu HYGIENIKA
SA. OmÛwiono szczegÛ≥y procesu
przeniesienia produkcji artyku≥Ûw hi-
gienicznych z dzielnicy Warszawa -
Weso≥a do Marek.

Powiêkszenie
terenu cmentarza
Regionalny Dyrektor LasÛw PaÒ-

stwowych na wniosek Burmistrza
Miasta Marki, umorzy≥ w drodze de-
cyzji (sygn.akt. ZZ-2124-I-200/04/
2631) op≥atÍ za wy≥πczenie gruntÛw
leúnych przeznaczonych pod powiÍk-
szenie cmentarza parafialnego przy
ul. Cmentarnej w Markach - Strudze.
£πczna kwota op≥at, jaka zosta≥a umo-
rzona wynosi 89 175,60 z≥.

Inwestycje
W grudnia 2004 roku zakoÒczono

wykonanie dywanika asfaltowego w
ul. Traugutta na odcinku od ul. Szkol-
nej do ul. Fabrycznej.

W dniu 14 stycznia 2005 roku, wy-
konano przebudowÍ przykanalika od
studzienki deszczowej i studni ch≥on-
nej znajdujπcej siÍ na wjeüdzie do ka-
plicy przy ul. Zπbkowskiej.
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Dy¿ury
radnych

26 stycznia 2005 roku
Tadeusz Lu¿yñski
Tadeusz Sk³odowski
2 lutego 2005 roku
Urszula Paszkiewicz
Robert Tankiewicz
9 lutego 2005 roku
Ma³gorzata Babiuch - Hall
16 lutego 2005 roku
El¿bieta �winiarska
Bogdan Trzemecki
Przewodnicz¹caRady Miasta Marki
Maria Przybysz - Piwko
pe³ni dy¿ur w ka¿d¹ �rodê
w godzinach 12.00 � 14.00

Nowe
numery telefonów
Starostwo Powiatu Wo≥omiÒskie-

go uruchomi≥o dodatkowe telefony
do Wydzia≥u Komunikacji:

787 01 86 - zapisy do rejestracji
                   pojazdÛw,
787 68 73 - informacja o prawach
                   jazdy.

O�rodek
Interwencji
Kryzysowej
Powiatowe Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Wo≥ominie informuje, øe
zosta≥ uruchomiony Oúrodek Inter-
wencji Kryzysowej oraz hostel dla
ofiar przemocy wewnπtrzrodzinnej,
dzia≥ajπcy od 1 stycznia 2005 roku
przy Domu Pomocy Spo≥ecznej w Zie-
lonce przy ul. Poniatowskiego 29. Te-
lefon interwencyjny (022) 781 93 56.
SzczegÛ≥owych informacji udziela
Centrum Pomocy Rodzinie ul. Legio-
nÛw 78, Wo≥omin 05-200, tel. 776 44
95, 776 44 96.

ØYCZENIA DLA LIDII I STANIS£AWA MA£. LEWANDOWSKICH
W dniu 11 grudnia 2004 roku Burmistrz Miasta Marki Janusz WerczyÒski wrÍ-

czy≥ obchodzπcym 50. rocznicÍ úlubu Lidii i Stanis≥awowi ma≥. Lewandowskim me-
dale za d≥ugoletnie poøycie ma≥øeÒskie. W imieniu w≥adz miasta Burmistrz przeka-
za≥ najserdeczniejsze øyczenia.

Wymuszenia, okupy
Na terenie miasta w ciπgu ostat-

nich dwÛch miesiÍcy odby≥a siÍ seria
podpaleÒ z øπdaniem okupu od w≥a-
úcicieli spalonych obiektÛw. Dlatego
teø na terenie Marek trwajπ, zakrojo-
ne na szerokπ skalÍ, dzia≥ania policyj-
ne. Akcja ta wymierzona jest w
sprawcÛw usi≥owaÒ i wymuszenia
rozbÛjniczego. Skutkiem tej akcji jest
tymczasowe aresztowanie 2 osÛb po-
dejrzanych o dokonanie przestÍpstw.
Dzia≥ania te bÍdπ prowadzone do cza-
su zatrzymania wszystkich spraw-
cÛw.  Osoby posiadajπce cenne infor-
macje dla sprawy, mogπ dzwoniÊ bez-
poúrednio do Wydzia≥u do Walki z
Terrorem Kryminalnym Komendy
Sto≥ecznej Policji w Warszawie pod
numer 603-65-69 lub pod policyjny
telefon zaufania 787-20-00, a takøe
pod numer Komisariatu Policji w
Markach 781-23-00.

£adny numer...

Tak wyglπda jedna z tablic majπcych informowaÊ o numerze posesji. CÛø,
w tym przypadku gospodarz terenu chociaø zawiesi≥ numer, jednak bardzo
wiele adresÛw w naszym mieúcie nie ma tablicy. Przypominamy, øe obowiπ-
zek umieszczania takiej informacji z numerem ulicy dotyczy nie tylko w≥aúci-
cieli posesji zabudowanych, ale takøe dzia≥ek niezabudowanych. Niewywiπ-
zanie siÍ z tego obowiπzku podlega karze administracyjnej. Warto o tym pa-
miÍtaÊ. Numer i nazwa ulicy to nie tylko informacja dla zagubionych prze-
chodniÛw, czÍsto pomaga np. pogotowiu w szybkim dotarciu na miejsce we-
zwania.

Nowy komisariat
Wszystko wskazuje na to, øe jesz-

cze w bieøπcym roku rozpocznie siÍ
budowa nowej siedziby policji w
Markach. Obecne warunki pracy
mareckich policjantÛw sπ z≥e i naj-
wyøszy czas na ich poprawÍ.

K³adka
Miasto Marki przekaza≥y na rzecz

Generalnej Dyrekcji DrÛg Krajowych
i Autostrad nieruchomoúc w Strudze.
Pozwoli to na wykonanie k≥adki dla
pieszych nad ul. Pi≥sudskiego na
wysokoúci koúcio≥a.

Uliczne zdroje
Na terenie naszego miasta koÒczy

siÍ budowa wodociπgÛw. Pozostajπ
zdroje uliczne, ktÛre ulegnπ likwida-
cji. Niema≥y koszt ich funkcjonowa-
nia ponosi miasto. W niektÛrych miej-
scach ujÍcia bÍdπ zachowane.
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Dwa wnioski
Dokoñczenie ze strony 1

By≥ to najwiÍkszy spoúrÛd wszyst-
kich programÛw. Zabrak≥o pieniÍdzy
dla Marek, choÊ nie zabrak≥o ich dla
wnioskÛw, ktÛre mia≥y mniejszπ
punktacjÍ. Marki zwrÛcπ siÍ z proúbπ
o podanie uzasadnienia takiej decy-
zji. Niezrozumia≥e jest, dlaczego przy-
znano úrodki programom niøej oce-
nionym. Wydaje siÍ bowiem, øe bu-
dowa kanalizacji w mieúcie dyna-
micznie rozwijajπcym siÍ, mieúcie,
ktÛre graniczy z Warszawπ, po≥oøo-
ne jest w odleg≥oúci 12 km od samego
centrum stolicy, jest jak najbardziej
uzasadniona.

Nieprzyznanie dofinansowania
stawia Marki w doúÊ k≥opotliwej sy-
tuacji. Programy naleøa≥o wczeúniej
umieúciÊ w projekcie budøetu, a tak-
øe w Wieloletnim Programie Inwesty-
cyjnym, trzeba teø by≥o podjπÊ uchwa-
≥Í o emisji obligacji. Obecnie miasto
musi siÍ z tych dzia≥aÒ wycofaÊ. Jest
jeszcze szansa, bowiem w innych
wojewÛdztwach nie wykorzystano
wszystkich úrodkÛw i  byÊ moøe pod-
jÍta zostanie decyzja o przesuniÍciu
funduszy na nasz teren.

Podsumowujπc. Z jednej strony
przyznana dotacja w wysokoúci 4 mln
200 tys. z≥otych jest najwiÍkszym do-
finansowaniem inwestycji w najnow-
szej historii Marek. Pozwoli to na za-
koÒczenie budowy wodociπgu w na-
szym mieúcie. Natomiast, jeøeli cho-
dzi o kanalizacjÍ, to pojawi≥ siÍ pro-

blem. Moøna czekaÊ na skutki odwo-
≥ania od decyzji UrzÍdu Marsza≥kow-
skiego, ktÛra to procedura moøe, ale
nie musi zakoÒczyÊ siÍ sukcesem. Je-
øeli uznamy, øe w ramach Zintegro-
wanego Programu Rozwoju Woje-
wÛdztwa marecka kanalizacja nie bÍ-
dzie dofinansowana, to naleøy ten
program do≥πczyÊ do programu bu-
dowy kanalizacji w pÛ≥nocnej czÍúci
miasta, dla ktÛrego przygotowywany
jest wniosek do innej instytucji unij-
nej - Funduszu SpÛjnoúci. Fundusz
ten dysponuje wiÍkszymi úrodkami,
ale procedury sπ znacznie bardziej
skomplikowane, a oúrodek decyzyj-
ny znajduje siÍ w Brukseli. Czas od
z≥oøenia wniosku do uzyskania decy-
zji w tym przypadku moøe wynosiÊ
nawet dwa lata.

Bez wzglÍdu na losy wnioskÛw
unijnych, jedno z zadaÒ kanalizacyj-
nych powinno pozostaÊ w katalogu
zadaÒ inwestycyjnych na rok 2005.
Chodzi tu o budowÍ kanalizacji w ul.
Fabrycznej. Porozumienie ze starostπ
powiatu wo≥omiÒskiego z 1 lipca 2003
roku  dotyczπce przebudowy ul. Fa-
brycznej zak≥ada, øe w tym roku pra-
ce zostanπ zakoÒczone. Jeúli inwesty-
cja ta zostanie ukoÒczona, przez naj-
bliøsze kilka lat nie ma mowy o po-
nownym zamykaniu ulicy i niszcze-
niu nawierzchni by u≥oøyÊ jakiekol-
wiek medium. Po≥oøenie samej sieci
kanalizacyjnej w ul. Fabrycznej to
wydatek oko≥o 1 mln 300 tys. z≥otych.

Quo vadis?

Szansa
na autobus

Dokoñczenie ze strony 1
Autobus techniczny przejecha≥

przez wszystkie proponowane trasy.
Jeøeli chodzi o wariant trasy prowa-
dzπcej ulicami: Pi≥sudskiego, Stawo-
wπ, Brzozowπ, ew. SzczÍúliwπ do ul.
WspÛlnej to naleøa≥o by na  tych uli-
cach (z wy≥πczeniem Pi≥sudskiego)
wprowadziÊ ruch jednokierunkowy,
a takøe wyasfaltowanie ul.  SzczÍúli-
wej, wprowadzenie zakazu zatrzy-
mywania siÍ i postoju w ul. Stawo-
wej na odcinku od Pi≥sudskiego do
Stawowej, usytuowanie przystanku
przy ul. WspÛlnej i na pasie wy≥πcze-
nia z ul. Pi≥sudskiego w Stawowπ, ew.
pary przystankÛw na wysokoúci ul.
S≥onecznej. Trudno wyobraziÊ sobie
wprowadzenie ruchu jednokierunko-
wego, szczegÛlnie w ul. WspÛlnej i
Stawowej.

Znacznie lepszym rozwiπzaniem
wydaje siÍ przesuniÍcie trasy autobu-
su 805 dalej na pÛ≥noc, w kierunku ul.
Duøej. Ten wariant zosta≥ rÛwnieø
sprawdzony. W tym przypadku na-
leøa≥o by przebudowaÊ zjazd z ul. Pi≥-
sudskiego w ul. Duøπ, tak aby auto-
busy wielkopojemne mog≥y bez pro-
blemu skrÍcaÊ (minimalny promieÒ
wewnÍtrzny 12 metrÛw). W okolicy
przedszkola trzeba wykonaÊ ma≥π
pÍtle autobusowπ: miejsce dla pasa-
øerÛw, toaleta dla kierowcy, oúwietle-
nie.

DecyzjÍ co do nak≥adÛw podejmie
Rada Miasta. Natomiast ostateczna
zgoda na nowe trasy autobusowe w
Markach leøy oczywiúcie po stronie
MZA i ZTM.

Park miejski
W efekcie porozumienia z pe≥no-

mocnikiem rodziny WhiteheadÛw te-
ren parku miejskiego bÍdzie w≥asno-
úciπ miasta Marki. Park, ktÛry zosta≥
uporzπdkowany juø w ubieg≥ym
roku, staje siÍ popularnym miejscem
spacerÛw i wypoczynku.
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ANKIETA
WSTÊPNE HIPOTEZY I PROPOZYCJE DO SPORZ¥DZENIA

LOKALNEJ STRATEGII ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW SPO£ECZNYCH
1. Co uwa¿a Pani(n) za najwiêksz¹ zaletê swojego miejsca zamieszkania? (wpisujemy nie wiêcej ni¿ trzy

odpowiedzi)
1. ������������������������������������..........
2. ��������������������������������������...
3. ��������������������������������������...
2. Co Pani(u) najbardziej przeszkadza w Pani(a) miejscu zamieszkania? (wpisujemy nie wiêcej ni¿ trzy

odpowiedzi)
1. �������������������������������������...
2. �������������������������������������...
3. �������������������������������������...
3. Co Pani(n) uwa¿a za najwa¿niejsze problemy spo³eczne w gminie?

Nazwa problemu Aktualna intensywno�æ problemu/* Intensywno�æ problemu
w przysz³o�ci/*

ma³a      �rednia      silna    bardzo malej¹ca      bez        rosn¹ca
  silna zmian

/* proszê postawiæ znak X we w³a�ciwej kolumnie
4. Kto spo�ród mieszkañców Pani(a) miejscowo�ci najbardziej odczuwa skutki problemów? (wpisujemy

nie wiêcej ni¿ trzy odpowiedzi)
1. ���������������.����������������������..
2. �������������������������������������...
3. �������������������������������������...

STRATEGIA
ROZWI¥ZYWANIA

PROBLEMÓW
SPO£ECZNYCH

Urzπd Miasta Marki dzia≥ajπc na podstawie art. 17.1
ustawy o pomocy spo≥ecznej z dnia 12 marca 2004 roku
oraz art. 4.2 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i prze-
ciwdzia≥aniu alkoholizmowi z dnia 26 paüdziernika 1982
roku z pÛüniejszymi zmianami, przystπpi≥ do opraco-
wania lokalnej strategii rozwiπzywania problemÛw spo-
≥ecznych. Dokument stanowiÊ bÍdzie podstawÍ do re-

alizacji wzglÍdnie trwa≥ych wzorÛw interwencji spo≥ecz-
nych podejmowanych w celu zmiany negatywnych zja-
wisk wystÍpujπcych w obrÍbie naszej spo≥ecznoúci.
Oparty bÍdzie w szczegÛlnoúci o dzia≥ania publicznych
i prywatnych instytucji rozwiπzujπcych kwestie spo≥ecz-
ne podejmowane dla poprawy warunkÛw i zaspokoje-
nia potrzeb wybranych kategorii osÛb i rodzin.  Za≥π-
czona poniøej ankieta jest jednym z kluczowych doku-
mentÛw, na ktÛrym zostanie oparta strategia umoøliwia-
jπca rozwiπzanie problemÛw przez naszπ lokalnπ spo-
≥ecznoúÊ w nastÍpnych latach. Ankieta jest w pe≥ni ano-
nimowa i skierowana do mieszkaÒcÛw Marek, ktÛrzy
ukoÒczyli 18 lat.  ZachÍcamy do jej wype≥nienia. Wy-
pe≥niony druk ankiety naleøy przes≥aÊ pocztπ lub z≥o-
øyÊ do kancelarii pok. Nr 6 UrzÍdu Miasta Marki Al.
Marsz. J. Pi≥sudskiego 96, do dnia 31 stycznia 2005 roku.

"
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5. Gdzie skupiaj¹ siê problemy spo³eczne w gminie (szczególnie nara¿one grupy, skupiska prze-
strzenne)? Gdzie kierowaæ pomoc?

1. .........................................................................................................................................
2. �������������������������������������...
3. �������������������������������������...
4. �������������������������������������...
5. �������������������������������������...
6. �������������������������������������...
6. Kto mo¿e pomóc w rozwi¹zywaniu problemów spo³ecznych w gminie (podmioty wewnêtrzne i ze-

wnêtrzne)?
Instytucja  Kontakt Rekomendowana osoba

7. Proszê podaæ 5 najwa¿niejszych kwestii, na których powinna skupiæ siê strategia
rozwi¹zywania problemów spo³ecznych w gminie, w kolejno�ci od 1 do 5 (1 � najwa¿niejszy)

o Pomoc dzieciom z najubo¿szych rodzin
o Pomoc ludziom starym, samotnym
o Pomoc osobom niepe³nosprawnym
o Pomoc ludziom dotkniêtym skutkami powodzi lub innymi klêskami ¿ywio³owymi
o Sprzêt i pieni¹dze dla szpitali na przeprowadzenie kosztownych operacji
o Pomoc dla samotnych kobiet w ci¹¿y i matek, które s¹ trudnej sytuacji ¿yciowej
o Pomoc bezdomnym
o Pomoc bezrobotnym w przekwalifikowaniu siê i znalezieniu pracy
o Pomoc chorym na AIDS
o Pomoc dzieciom z domów dziecka
o Pomoc dzieciom chorym lub upo�ledzonym
o Pomoc Polakom powracaj¹cym do ojczyzny z krajów dawnego Zwi¹zku Radzieckiego,
np. z Kazachstanu
o Pomoc osobom nieradz¹cym sobie z opiek¹ i wychowaniem dzieci, zw³aszcza w rodzinach
niepe³nych i wielodzietnych
o Pomoc ofiarom wojen w ró¿nych krajach �wiata
o Leczenie alkoholików
o Pomoc uchod�com � przybyszom z biednych krajów
o Leczenie narkomanów
o Pomoc by³ym wiê�niom w powrocie do spo³eczeñstwa

8. W jaki sposób Pani(a) instytucja mo¿e przyczyniæ siê do rozwi¹zywania lokalnych problemów
spo³ecznych?
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������
����������������������������������������������

Prosimy o wype³nienie ankiety do dnia 31 stycznia 2005 roku  i dostarczenie jej do kance-
larii pok. Nr 6 Urzêdu Miasta Marki Al. Marsz. J. Pi³sudskiego 96

Równocze�nie prosimy Pañstwa o dostarczenie dokumentów lub ich czê�ci, które mo-
g³yby pomóc w przygotowaniu strategii.

Z góry dziêkujemy za wype³nienie ankiety.

"
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Spe³nione oczeki-
wania mieszkañców
ul. Cichej
Zak≥ad Energetyczny z Wo≥omina

na wniosek mieszkaÒcÛw ul. Cichej i
£πkÛwek, ktÛry wspierany by≥ przez
miejscowych radnych i burmistrza
Janusz WerczyÒskiego, we wrzeúniu
2004 r. dokona≥ generalnego remon-
tu sieci niskiego napiÍcia w ulicach:
Moniuszki, £πkÛwek i Cichej w Mar-
kach.

W ramach remontu wymienione
zosta≥y zarÛwno stare przewody sie-
ci niskiego napiÍcia i stare przy≥πcza
domowe, jak i czÍúÊ s≥upÛw energe-
tycznych w tych trzech ulicach.

Bardzo oryginalne rozwiπzania
techniczne pozwoli≥y dodatkowo po-
prawiÊ przesy≥anie energii elektrycz-
nej do blokÛw mieszkalnych przy ul.
Pi≥sudskiego 146.

Wczeúniej, dziÍki øyczliwoúci dy-
rektora ZE Wo≥omin pana Marka Fal-
gowskiego i jego pracownikÛw po-
dobny remont mia≥ miejsce w ulicach:
Lipowej i Topolowej oraz w sπsied-
nim rejonie miasta w ul. Andersa.

RÛwnoczeúnie z remontem sieci
wymienione zosta≥y stare oprawy

27 stycznia 2005, czwartek, godz. 16.00

KONCERT CH”RU ÑSTAR”WKAî
W programie: znane i nowe kolÍdy oraz pastora≥ki

WstÍp wolny

30 stycznia 2005, niedziela, godz. 16.00
wyjazd

Autokarowy wyjazd do TEATRU MUZYCZNEGO ROMA na spektakl
ÑKOTYî ñ musicalowe mistrzostwo úwiata! ñ reø. WOJCIECH K�PI—SKI.

Bilety w cenie 30 z≥ (przystawki) i 70 z≥ (normalne).
Przejazd autokarem 5 z≥. Rezerwacja biletÛw w sekretariacie MOK

W G a l e r i i  M a r e c k i e g o  O ú r o d k a  K u l t u r y:
* WYSTAWA MALARSTWA artysty plastyka KATARZYNY LISTWON

ñ pedagoga mareckiego gimnazjum (czynna do 11 stycznia 2005)
* WYSTAWA MALARSTWA artysty plastyka BARBARY MICHA£OW-

SKIEJ
Cykle: ÑZIEMIAî i ÑANIO£Yî (czynna od 17 stycznia do 15 lutego 2005)

* ZABYTKOWE BUDOWLE POLSKIE W RYSUNKACH ARCHITEKT”W
(czynna od 17 stycznia do 15 lutego 2005)

W   o r g a n i z a c j i:
ZIMOWISKO I OB”Z NARCIARSKI w BIA£CE TATRZA—SKIEJ

dla uczestnikÛw w wieku 7-18 lat. Termin 14 - 25.II.2005
Koszt: 980 z≥ (pobyt, opieka instruktorska i przejazd autokarem).

oúwietlenia ulicznego na nowe, ener-
gooszczÍdne. Ulica Cicha zosta≥a
utwardzona, a w ul. Spokojnej uzu-
pe≥niono asfalt. W tym rejonie nasze-
go miasta nowe oprawy oúwietlenia
ulicznego sπ zainstalowane w ulicach:
Lipowej, GÛrskiej, Topolowej, Spokoj-
nej, Moniuszki, £πkÛwek i Cichej. Ob-
szar miÍdzy ul. Cichπ i Lipowπ zosta≥
w roku 2002 w ca≥oúci zwodociπgo-
wany, co wzbogaci≥o wczeúniejszπ in-
frastrukturÍ (gaz, telefony). Wymia-
na opraw, wodociπgi i utwardzenie
nawierzchni finansowane by≥y z bu-
døetu miasta Marki.

MieszkaÒcy tego opisanego rejonu
doczekali siÍ poprawy warunkÛw za-
mieszkania, o czym z radoúciπ infor-
mujπ radni:

El¿bieta �winiarska

i Bogdan Trzemecki

Konserwacja o�wie-
tlenia drogowego
Od dnia 1 stycznia 2005 roku kon-

serwacja oúwietlenia drogowego pro-
wadzona jest przez firmÍ ÑELZARî
Us≥ugi Elektryczne Warszawa, ul.
Borzymowska 34/36.

Firma ta zosta≥a wybrana w trybie
przetargu nieograniczonego rozstrzy-
gniÍtego w dniu 28 grudnia 2004
roku.

Wszelkie sprawy zwiπzane z kon-
serwacjπ oúwietlenia zg≥aszaÊ moøna
bezpoúrednio do wyøej wskazanego
wykonawcy na numery telefonÛw:

678-95-23,
607 421 729,
608 437 145
lub do referatu Zarzπdu DrÛg

UrzÍdu Miasta Marki telefon:
781-10-03 wew. 125.

Zakres prac konserwatorskich:
Konserwacjπ oúwietlenia uliczne-

go na terenie miasta Marki objÍtych
jest 2155 punktÛw úwietlnych. Do
obowiπzkÛw wykonawcy w zakresie
powierzonej mu konserwacji naleøy
m.in.:

- kontrola prawid≥owoúci funkcjo-
nowania oúwietlenie drogowego oraz
likwidacja ubytkÛw i usterek,

- konserwacja urzπdzeÒ sterowni-
czych,

- oglÍdziny, przeglπdy, a w przy-
padku stwierdzenia nieprawid≥owo-
úci naprawy elementÛw obwodu
oúwietleniowego,

- malowanie wysiÍgnikÛw i wnÍk
s≥upowych - 200 szt. w kaødym roku
umowy,

- wykonywanie pomiarÛw ochron-
nych opraw linii oúwietleniowej,

- utrzymywanie obiektÛw objÍtych
konserwacjπ w naleøytym stanie tech-
nicznym i estetycznym, w tym czysz-
czenie (mycie) Ñkloszyî opraw oúwie-
tleniowych,

- zabezpieczenie uszkodzonych w
wyniku kolizji lub awarii urzπdzeÒ
instalacji oúwietleniowej przed pora-
øeniem prπdem.

Wiêcej �wiat³a
W dniu 15 grudnia 2004 roku za-

koÒczono budowÍ oúwietlenia w na-
stÍpujπcych ulicach: ul. Kopernika,
ul. WyspiaÒskiego, ul. Jagie≥≥y, ul.
KrÛlowej Jadwigi.

Sport szkolny
W fina≥ach rejonu w koszykÛwce

ch≥opcÛw szkÛ≥ podstawowych, ktÛ-
re odby≥y siÍ w Zespole SzkÛ≥ nr 2,
miejsca zajÍ≥y kolejno:  - miejsce I
Szko≥a Podstawowa nr 2 w Markach,
- miejsce II Szko≥a Podstawowa w
DπbrÛwce,  - miejsce III Szko≥a Pod-
stawowa w Radzyminie W fina≥ach
powiatu w koszykÛwce ch≥opcÛw
Szko≥a Podstawowa nr 2 w Markach
zajÍ≥a III miejsce.
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Klucze dla markowian
Szanowni PaÒstwo, to nowe osiedle, ktÛre powstaje przy ul. Duøej, moøe byÊ dobrym miejscem dla zamieszkania

dla kaødego. Dla mieszkaÒcÛw naszego miasta tym bardziej, a to z dwÛch powodÛw. Po pierwsze, w≥aúnie markowia-
nie mogπ kupowaÊ mieszkania na os. Horowa GÛra po preferencyjnych cenach, po drugie, nie tracimy wiÍzi ze swoim
miastem, miastem, ktÛre jest coraz piÍkniejsze i atrakcyjniejsze, o czym úwiadczy choÊby liczba nowych mieszkaÒcÛw.
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Od dawna prÛbowano zagospodarowaÊ teren przy ul. Duøej. Przeszkodπ by≥o uregulowanie stanu w≥asnoúci.

Ostatecznie inwestycjÍ prowadzi NSZZ PolicjantÛw Komendy Sto≥ecznej Policji. Poniewaø teren uzyskany od
Skarbu PaÒstwa miasto przekaza≥o temu inwestorowi, w≥aúnie mieszkaÒcy Marek uzyskali prawo do nabywania
lokali po preferencyjnych cenach - na rÛwni z prawami s≥uøb mundurowych. Na pewno jest to oferta godna
rozwaøenia.
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INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
(przedstawiamy istotne fragmenty z �Informacji o dzia³alno�ci
burmistrza�, obejmuj¹cej okres od 6 grudnia 2004 roku do 14
stycznia 2005 roku)

F

Z ZAKRESU
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH
tryb pozaustawowy
1. Zawar³ umowê z Ireneuszem B³a-

¿em, zam. w Warszawie na prowadzenie
nadzoru ogrodniczego nad pracami przy
budowie o�wietlenia drogowego w uli-
cach: Spacerowej, Pogodnej, Dêbowej i
S³owików, w s¹siedztwie pomników przy-
rody, podlegaj¹cych szczególnej ochronie
prawnej, za kwotê 360 z³.

2. Zawar³ umowê z Zak³adem Robót
Ogólnobudowlanych z siedzib¹ w War-
szawie na:

- naprawê rynny w budynku przy ul.
Wspólnej 22,

- monta¿ 19 wk³adów kominowych w
budynku przy ul. Pi³sudskiego 196,

- wykonanie ³awy kominiarskiej w
budynku przy ul. Pi³sudskiego 109,

- zamurowanie okna na klatce scho-
dowej oraz wykoñczenie porêczy scho-
dów w budynku przy ul. Pi³sudskiego 113,

- oprawienie drzwi zewnêtrznych oraz
wykonanie ³awy kominiarskiej w budyn-
ku przy ul. Pi³sudskiego 81.

Nale¿no�æ za wykonanie w/w robót,
zosta³a okre�lona na kwotê 4 603 z³.

3. Zawar³ umowê z Bogumi³¹ Koza-
kiewicz, zam. w Warszawie na wykona-
nie projektów decyzji o warunkach zabu-
dowy dla dzia³ek po³o¿onych wzd³u¿ rzeki
D³ugiej, za kwotê 2 000 z³.

4. Zawar³ umowê z Danielem Demu-
siakiem, zam. w Warszawie na wykona-
nie badañ hipotecznych dla nieruchomo-
�ci �Dobra Pustelnik lit. J� oraz wykona-
nie wyrysu z ewidencji gruntów dla dzia³ki
nr 37 z obr. 4-01, za kwotê 1 220 z³.

5. Zawar³ umowê z Zak³adem Remon-
towo � Budowlanym z siedzib¹ w Miñ-
sku Mazowieckim na wymianê rynien w
budynku przy ul. Pi³sudskiego 238, za
kwotê 4 473,83 z³.

6. Zawar³ umowê z firm¹ KALI z sie-
dzib¹ w Warszawie na konserwacjê d�wi-
gu osobowego i d�wigu towarowo � oso-
bowego w budynku Przychodni Zdrowia
przy ul. Sportowej 3 w Markach, za kwo-
tê rycza³tow¹ � 324, 79 z³ miesiêcznie.

7. Zawar³ umowê z firm¹ ENIGMA �
Systemy Komputerowe z siedzib¹ w Ra-
dzyminie na serwis sieci informatycznych
w Urzêdzie Miasta Marki, za kwotê ry-
cza³tow¹ - 1 200 z³ miesiêcznie.

8. Zawar³ umowê z JW. CONSTRUC-
TION Holding S.A. z siedzib¹ w Z¹bkach
na dostawê 60 p³yt drogowych typu

�MON�, pochodz¹cych z demonta¿u na-
wierzchni ul. Ma³achowskiego w Mar-
kach, za kwotê 50 z³.

9. Zawar³ umowê z PPHU �FAUCON�
z siedzib¹ w Wo³ominie na sprawowanie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadañ, dotycz¹cych bie¿¹cego utrzymania
o�wietlenia drogowego w Markach, za
kwotê zrycza³towan¹, w wysoko�ci 305
z³. miesiêcznie.

wszczêcie postêpowañ o dokonanie
zamówieñ publicznych

10. Postanowi³ og³osiæ przetarg nie-
ograniczony na opracowanie linii rozgra-
niczaj¹cych ulic, wed³ug zapisu miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego z uwzglêdnieniem osi jezdni i
przekroju poprzecznego, zawieraj¹cego
usytuowanie infrastruktury technicznej.
Rozstrzygniêcie przetargu � 2 lutego 2005
roku.

11. Postanowi³ ponownie wszcz¹æ po-
stêpowanie przetargowe w trybie zapyta-
nia o cenê na dostawê artyku³ów biuro-
wych dla Urzêdu Miasta Marki. Rozstrzy-
gniêcie postêpowania � 26 stycznia 2005
roku.

rozstrzygniêcia postêpowañ o doko-
nanie zamówieñ publicznych

12. Rozstrzygn¹³ przetarg nieograni-
czony na remont dachu w budynku miesz-
kalnym przy ul. Wspólnej 14, w którym
wp³ynê³o 6 ofert.

Oferta nr 2, z³o¿ona przez firmê PHU
ANBUD z siedzib¹ w Wo³ominie zosta³a
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.
8 ustawy Prawo zamówieñ publicznych,
z uwagi na nieprawid³ow¹ wysoko�æ po-
datku VAT.

Oferta nr 3, z³o¿ona przez firmê Bu-
downictwo Ogólne i Remonty Budowla-
ne z siedzib¹ w Starym Lubotyniu 2, zo-
sta³a odrzucona na podstawie art. 88 usta-
wy Prawo zamówieñ publicznych, z uwagi
na b³¹d w kosztorysie ofertowym.

Wybrano ofertê nr 6, z³o¿on¹ przez
Zak³ad Robót Ogólnobudowlanych z sie-
dzib¹ w Warszawie, z którym nastêpnie
zosta³a zawarta stosowna umowa.

13. Rozstrzygn¹³ postêpowanie w try-
bie zapytania o cenê na przygotowanie i
dostawê ca³odziennego wy¿ywienia dla
12-osobowej grupy prewencji Policji, w
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005
roku. W terminie wp³ynê³a 1 oferta, z³o-
¿ona przez firmê PARTY MENU z sie-

dzib¹ w Wo³ominie, opiewaj¹ca na kwo-
tê 69 587,25 z³. Nastêpnie z w/w firm¹
zosta³a zawarta stosowna umowa.

14. Rozstrzygn¹³ przetarg nieograni-
czony na konserwacje o�wietlenia drogo-
wego w Markach w latach 2005 � 2007,
w którym wp³ynê³y 2 oferty. Wybrano
ofertê Nr 1, z³o¿on¹ przez firmê ELZAR
Us³ugi Elektryczne z siedzib¹ w Warsza-
wie, z któr¹ nastêpnie zawarta zosta³a sto-
sowna umowa.

15. Rozstrzygn¹³ przetarg nieograni-
czony na usuwanie odpadów sta³ych z te-
renu budynków mieszkalnych i u¿ytko-
wych gminy Miasto Marki, w którym
wp³ynê³o 5 ofert. Wybrano ofertê Nr 4,
z³o¿on¹ przez firmê JURANT z siedzib¹
w Zielonce, z któr¹ nastêpnie zawarto sto-
sown¹ umowê.

16. Uniewa¿ni³ postêpowanie przetar-
gowe w trybie zapytania o cenê na dosta-
wê artyku³ów biurowych do UM Marki
w 2005 roku, na podstawie art. 93 ust. 1
pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówieñ publicznych, poniewa¿
cena najkorzystniejszej oferty przewy¿-
szy³a kwotê przeznaczon¹ na realizacjê
zamówienia.

17. Rozstrzygn¹³ przetarg nieograni-
czony na wywóz odpadów komunalnych
i komunalnych wielkogabarytowych kon-
tenerami KP-7 z terenu miasta Marki oraz
ich zagospodarowania, w którym wp³y-
nê³o 5 ofert. Wybrano ofertê Nr 3, z³o¿o-
n¹ przez Miejskie Przedsiêbiorstwo
Oczyszczania, z siedzib¹ w Warszawie, z
którym nastêpnie zosta³a zawarta stosow-
na umowa.

Z ZAKRESU ZARZ¥DU
MIENIEM KOMUNALNYM
18. Zawar³ umowy ugody, dotycz¹ce

sp³aty zaleg³o�ci czynszowych z tytu³u
wynajmu lokali mieszkalnych:

1) przy ul. Miedzianej 13/7,
2) przy ul. Wspólnej 18/11,
3) przy ul. Pi³sudskiego 141/2,
4) przy ul. Pi³sudskiego 109d/7,
19. Zawar³ umowê dzier¿awy dzia³ki

nr ewid. 125 z obrêbu 3-08 o powierzch-
ni 120m2, z przeznaczeniem na prowa-
dzenie handlu detalicznego artyku³ami
spo¿ywczymi.

20. Skierowa³ do S¹du Rejonowego w
Wo³ominie pozew o zap³atê zaleg³o�ci
czynszowych wobec Marii S. oraz Ewy
P.

21. Zawar³ umowê z O�rodkiem Do-
kszta³cania Zawodowego w Warszawie
przy ul. Fasolowej 46/13 na wynajem po-
mieszczeñ w Szkole Podstawowej Nr 3.
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Uchwa³y Rady Miasta Marki
Uchwa≥a XXIII / 178 / 2004

Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2004 roku

zmieniajπca uchwa≥Í nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie
uchwalenia budøetu Miasta Marki na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 109 w zwiπzku z art. 124 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148, z pÛüniejszy-
mi zmianami) Rada Miasta uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
W uchwale nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budøetu

Miasta Marki na 2004 rok wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w planie dochodÛw budøetu miasta na 2004 rok zgodnie z za≥πcznikiem nr 1 do uchwa≥y,
2) w planie wydatkÛw budøetu miasta na 2004 rok zgodnie z za≥πcznikiem nr 2 do uchwa≥y.

ß 2
W uchwale nr XIII/95/2004 Rady Miasta Marki z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia budøetu

Miasta Marki na 2004 rok:
1) za≥πcznik nr 8 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 3 do niniejszej uchwa≥y.
2) za≥πcznik nr 11 do uchwa≥y otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku nr 4 do niniejszej uchwa≥y.

ß 3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.

 ß 4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Mazowieckiego.

ß 5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA
E Z ZAKRESU INICJATYW

UCHWA£ODAWCZYCH ORAZ
SPRAW ORGANIZACYJNYCH

22. Przyj¹³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³ i skierowa³ je do Przewodnicz¹-
cej Rady, celem nadania im biegu:

1) w sprawie kryteriów i trybu przy-
znawania nagród dla nauczycieli za osi¹-
gniêcia dydaktyczno-wychowawcze
(Druk nr 185),

2) w sprawie ustalenia maksymalnej
wysoko�ci po¿yczek i kredytów krótko-
terminowych zaci¹ganych na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru
bud¿etu miasta Marki (Druk nr 186).

23. Wyda³ Zarz¹dzenia:
1) Nr 57/2004 w sprawie wyznacze-

nia dnia 24 grudnia 2004 roku dniem
wolnym od pracy,

2) Nr 58/2004 w sprawie powo³ania
Komisji ds. opracowania programu u¿yt-
kowego dla nowej sali sportowej przy
Szkole Podstawowej Nr 4 w Markach,

3) Nr 59/2004 w sprawie wprowadze-
nia zmian w bud¿ecie miasta na 2004 rok,

4) Nr 60/2004 w sprawie og³oszenia
otwartego konkursu ofert na realizacjê
zadañ publicznych w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu,

5) Nr 61/2004 w sprawie zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej osobom
kieruj¹cym samorz¹dowymi instytucjami
kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie
nagrody rocznej,

6) Nr 62/2004 w sprawie zmiany Za-
rz¹dzenia Nr 0152/60/2003 Burmistrza
Miasta Marki w sprawie powo³ania Gmin-
nego Zespo³u Reagowania,

7) Nr 63/2004 w sprawie wprowadze-
nia zmian w bud¿ecie miasta na 2004 rok.

24. Wyda³ nastêpuj¹ce decyzje admi-
nistracyjne:
1) 118 decyzji podatkowych, w tym:
- 37 decyzji ustalaj¹cych wymiar podat-
ku,
- 54 decyzje zmieniaj¹ce wysoko�æ podatku,
- 2 decyzje o roz³o¿eniu na raty podatku,
- 25 decyzje o umorzeniu podatku b¹d�
odsetek lub zaniechaniu poboru,
2) z zakresu ewidencji dzia³alno�ci gospo-
darczej 52 decyzje, w tym:
- 50 decyzji o wykre�leniu wpisu z ewi-
dencji,
- 1 decyzjê o wydaniu zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych,
- 1 decyzjê uchylaj¹c¹ decyzjê o wykre-
�leniu wpisu do ewidencji,
3) z zakresu gospodarki nieruchomo�cia-
mi i planowania przestrzennego
20 decyzji, w tym:
- 7 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³ nie-
ruchomo�ci,
- 5 decyzji o warunkach zabudowy,
- 7 decyzji o nabyciu prawa w³asno�ci

przez u¿ytkownika wieczystego
- 1 decyzjê w sprawie renty planistycz-
nej.
4) z zakresu zarz¹du dróg 86 decyzji, w
tym:
- 54 decyzje zezwalaj¹ce na zajêcie pasa
drogi,
- 32 decyzje zezwalaj¹ce na umieszcze-
nie przy³¹cza w pasie drogi.
5) z zakresu ochrony �rodowiska 6 decy-
zji, w tym:
- 4 decyzje zezwalaj¹ce na wyciêcie
drzew,
- 1 decyzjê nakazuj¹ce usuniêcie odpadów
komunalnych z terenu posesji,
- 1 decyzjê w sprawie naruszenia stosun-
ków wodnych.

25. Zawar³ umowê z PKO BP S.A., z
siedzib¹ w Warszawie przy ul. Pu³awskiej
15 na organizacjê, prowadzenie i obs³ugê
emisji obligacji o warto�ci nominalnej 13
500 000,00 z³., w okresie od 20 grudnia
2004 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Oprocentowanie dla obligacji bêdzie
ustalane jako suma �redniej arytmetycz-
nej �rednich wa¿onych stóp rentowno�ci
52-tygodniowych bonów skarbowych z

ostatnich dwóch przetargów bezpo�red-
nio przed rozpoczêciem ka¿dego z rocz-
nych Okresów Oprocentowania oraz mar-
¿y dla nabywców w wysoko�ci: 0,35 %
dla obligacji 3-letnich; 0,40 % dla obli-
gacji 4 letnich oraz 0,45 % dla obligacji
5-letnich. Prowizja z tytu³u wynagrodze-
nia wynosi 0,10 % warto�ci nominalnej
obligacji.

Burmistrz zaproponowa³ PKO BP S.A.
nabycie 1100 obligacji miasta Marki serii
A o warto�ci nominalnej 1 000 z³. ka¿da
oraz 1178 obligacji serii B o warto�ci no-
minalnej 1 000 z³. ka¿da. Bank przyj¹³
powy¿sz¹ propozycjê nabycia obligacji.

Z ZAKRESU O�WIATY
26. Zawar³ 7 umów na dowóz dziecka

niepe³nosprawnego do szko³y.
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLE-

MÓW ALKOHOLOWYCH
27. Wyda³ zezwolenie na sprzeda¿ na-

pojów alkoholowych w sklepie spo¿yw-
czo � przemys³owym przy ul. Lisa Kuli
3a.
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Biuletyn informacyjny
Urzêdu Miasta Marki

Wydawca: Urz¹d Miasta Marki
Marki, Al. Pi³sudskiego 95
tel. 781 10 03
Redaktor naczelny: Janusz Werczyñski
Sk³ad i ³amanie:
MARPAN Sp. z o.o.
Wo³omin, ul. Koscielna 5/7
Druk: Agencja Marketingowa

JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki
Uchwa≥a nr XXIII/179/2004

Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2004 roku.

w sprawie wydatkÛw budøetu Miasta Marki, ktÛre nie wygasajπ
z up≥ywem roku budøetowego 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπ-
dzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 130 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 roku nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co nastÍpuje:

ß 1
Ustala siÍ wykaz planowanych wydatkÛw budøetu Miasta Marki, ktÛre w

2004 roku nie wygasajπ z up≥ywem roku budøetowego zgodnie z za≥πczni-
kiem nr 1

ß 2
Ustala siÍ plan finansowy wydatkÛw budøetu Miasta Marki, ktÛre w 2004

roku nie wygasajπ z up≥ywem roku budøetowego zgodnie z za≥πcznikiem nr
2

ß 3
Ostateczny termin dokonania wydatkÛw, o ktÛrych mowa w ß 1, ustala

siÍ na dzieÒ 30 wrzeúnia 2005 roku
ß 4

Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Miasta Marki.
ß 5
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia.

Za≥πcznik nr 1
do Uchwa≥y nr XXIII / 179 / 2004
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYKAZ PLANOWANYCH WYDATK”W BUDØETU MIASTA MARKI,
KT”RE W 2004 ROKU NIE WYGASAJ• Z UP£YWEM ROKU BUDØETOWEGO

TREå∆ Kwota Termin
w z≥otych ostateczny

Wykonanie projektÛw wodociπgÛw 169.314 30 wrzeúnia
2005 roku

Remont lokali mieszkalnych 25.000 30 wrzeúnia

odzyskanych przez gminÍ 2005 roku

Remont budynku mieszkalnego 34.217 30 wrzeúnia
przy ul.  WspÛlnej 14 2005 roku

Konserwacja rynien i rur spustowych 15.000 30 wrzeúnia
2005 roku

Wydatki przedszkoli publicznych 4.219 30 wrzeúnia
2005 roku

Wykonanie projektÛw oúwietlenia 6.500 30 wrzeúnia
(ul. Braci BriggsÛw) 2005 roku

RAZEM 254.250

Za≥πcznik nr 2
do Uchwa≥y nr XXIII / 179 / 2004
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2004 roku

PLAN FINANSOWY WYDATK”W
BUDØETU MIASTA MARKI,
KT”RE W 2004 ROKU
NIE WYGASAJ• Z UP£YWEM ROKU BUDØETOWEGO

Dz Rozdzia≥ ß TREå∆ Plan Z tego

wydatkÛw wydatki

majπtkowe:

400 40095 6050 Wydatki inwestycyjne 169.314 169.314

jednostek budøetowych

700 70095 4270 Zakup us≥ug remontowych 74.217 0

801 80104 4305 Zakup us≥ug pozosta≥ych 4.219 0

900 90015 6050 Wydatki inwestycyjne 6.500 6.500

jednostek budøetowych

RAZEM 254.250 175.814
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Nasze Marki      Nasze Marki     Nasze Marki     Nasze Marki

Waøne telefony i adresy

Urzπd Miasta
Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego 95
Centrala ñ Sekretariat ( 781-10-03

fax. 781-13-78
Uwaga po po≥πczeniu siÍ z centralπ moøna tonowo
wybraÊ numer wewnÍtrzny.
Adres poczty elektronicznej: urzad.miasta@marki.pl
Burmistrz pok. 23 ( 781-10-03
burmistrz@marki.pl
ZastÍpca Burmistrza pok. 23 ( 781-10-03
z-ca.burmistrza@marki.pl
Przewodniczπcy Rady pok. 21 wew. 115
Biuro Rady pok. 21 wew. 116
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
Referat Zarzπdu DrÛg pok. 25 wew. 125
drogi@marki.pl
Referat Inwestycji pok. 18, 19

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Referat Organizacyjny
Kadry pok. 27 wew. 127
organizacyjny@marki.pl
kadry@marki.pl
Kancelaria pok. 6 wew. 146
kancelaria@marki.pl
Ewidencja Dzia≥alnoúci Gospodarczej

pok. 17 wew. 117
edg@marki.pl
Biuletyn Inf. Publicznej pok. 10 wew. 143
biuletyn@marki.pl
Informatyk pok. 10 wew. 188
informatyk@marki.pl
Referat Finansowo ñ Budøetowy
Kierownik pok. 3 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7,8

wew. 147, 148
podatki@marki.pl
Kasa wew. 145
Windykacja pok. 8 wew. 148
windykacja@marki.pl
P≥ace pok. 11

wew. 120,121
Referat Gospodarki Nieruchomoúciami
i Planowania Przestrzennego pok. 28

wew. 129, 141
nieruchomosci.planowanie@marki.pl
nieruchomosci@marki.pl
planowanie@marki.pl
Referat Zarzπdu Mieniem Komunalnym

pok. 4,5,9
wew. 128, 132, 142

komunalny@marki.pl
Referat Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Referat Prawny pok. 32 wew. 153
Referat Spraw Obywatelskich
Urzπd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludnoúci
Dowody Osobiste pok. 34 wew. 131
rso@marki.pl

Strona internetowa:
www.marki.pl

Policja
Al. Pi≥sudskiego 95 ( 781 - 23 ñ 20
( 761 ñ 80 ñ 80, ( 761 ñ 80 ñ 81

fax. 781 ñ 10 ñ 07
Policyjny telefon zaufania ( 787 20 00
- potrzebujesz pomocy, - posiadasz informacje o: miej-
scach przechowywania przedmiotÛw pochodzπcych
z przestÍpstwa - chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ cieka-
wymi informacjami - ZADZWO—: Gwarantujemy pe≥-
nπ anonimowoúÊ, kaøda informacja zostanie spraw-
dzona. PomÛø sobie i innym.

Przychodnie Zdrowia
ul. Sportowa 3 NZOZ ÑKARDIO-MEDî

( 781 16 03, 781 16 05
ul. Fabryczna 1 NZOZ ÑESCULAPî Przychodnia Marki

(761-90-35, 761-90-80, fax. 761-92-78
Filia NZOZ ÑESCULAPî - Przychodnia Struga, ul. Klonowa 7

( 761-27-76
Pogotowie ratunkowe

Pogotowie ratunkowe ( 999
Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Warszawa, ul. Hoøa 56 (52 51 299
Nocna Wyjazdowa
Pomoc Lekarska (52 51 206

Apteki
ul. Sportowa 3, ( 781 16 04
czynna: pon. - pt. 800-2000, sob. 9-15
Al. Pi≥sudskiego 43, ( 781 10 19
czynna: pon. - pt. 800-1900, sob. 800-1400

Al. Pi≥sudskiego 176 ( 781 13 14
czynna: pon. - pt. 800-2000, sob. 800-1400

niedz. 900-1500

ul. Fabryczna 1
Apteka ÑPOD ESKULAPEMî ( 761-93-11
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 900 - 1400

Pogotowie energetyczne
Wo≥omin ( 763 57 00, 763 57 20
Konserwator oúwietlenia ulicznego

( 0-607-421-729
Marecki Oúrodek Kultury

ul. Fabryczna 2, ( 781 14 06
mok@mokmarki.pl

Wodociπg Marecki
ul.Øeromskiego 30, ( 781 35 32

biuro@wodociagmarecki.pl
MTS ÑMARCOVIA 2000î

ul. WspÛlna 12, ( 781 12 84
Biblioteka Publiczna

Miasta Marki
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

UrzÍdy Pocztowe
UP nr 1, ul. Sportowa 1 ( 781 10 01
UP nr 3, Al. Pi≥sudskiego 139 ( 781 13 12
UP nr 4,ul. Legionowa 1 ( 781 12 50

Punkt Konsultacyjny
dla osÛb uzaleønionych i ich rodzin

ul. Sportowa 3 (budynek Przychodni Zdrowia)
czynny w kaødy wtorek w godz. 900-1200

oraz w kaødy czwartek w godz. 16 - 19.
( (ca≥odobowo) 761-93-63

Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej
i úwiadczenia rodzinne

Al. Pi≥sudskiego 95, ( 781 12 19
( 761 91 77

lub ( 781-10-03 wew. 107

Parafie
p.w. úw. Izydora,
Al. Pi≥sudskiego 93 ( 781 10 51
p.w. úw. Andrzeja Boboli,
Al. Pi≥sudskiego 248 ( 781 14 92
p.w. Matki Boøej KrÛlowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 ( 781 13 41

Przedszkola
PM Nr 1, al. Pi≥sudskiego 77 ( 781 10 38
pm@marki.net.pl
PM Nr 2, ul. Duøa 1a ( 781 12 89
pm2@marki.net.pl
PM Nr 3, al. Pi≥sudskiego 246( 781 14 82
pm3@marki.net.pl
Niepubliczne Przedszkole ÑTeletubiúî
ul. Lisa Kuli 3 ( 799 23 06
Niepubliczne Przedszkole ÑSmerfyî
ul. Szpitalna 36 ( 771 25 72

Szko≥y
SP nr 1, ul. OkÛlna 14 ( 781 10 26
sp1@marki.net.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. Duøa 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 SzkÛ≥ nr 1
Al. Pi≥sudskiego 96 ( 781 10 17
zs1@marki.net.pl
Gimnazjum nr 2 w Zespole SzkÛ≥ nr 2
ul. Wczasowa 5 ( 781 18 57
zs2@marki.net.pl
ZespÛ≥ SzkÛ≥ Specjalnych
ul. Kasztanowa 21 ( 781 13 17
Specjalny Oúrodek Szkolno - Wychowawczy
Al. Pi≥sudskiego 252 ( 781 14 85

Referat Techniczny ul. Lisa Kuli 3
( 781-11-01

techniczny@marki.pl
Referat Oúwiaty ul. Duøa 3

( 771-37-34
oswiata@marki.pl
Pe≥nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl


