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Prawdziwie radosnych, przepe³nionych pokojem, nadziej¹
i mi³o�ci¹ �wi¹t Bo¿ego Narodzenia

oraz samych szczê�liwych chwil w Nowym 2008 Roku
wszystkim Mieszkañcom Miasta Marki, ich rodzinom i bliskim

¿ycz¹:

Przewodnicz¹ca Rady Miasta Marki Burmistrz Miasta Marki
Maria Przybysz - Piwko Janusz Werczyñski

XL lat
Miasta Marki

Dr Sergiusz Hornowski i burmistrz
Janusz Werczyñski podczas jubileuszo-
wych uroczysto�ci - tekst na str. 3.

Nasze
bezpieczeñstwo

Ocenê stanu bezpieczeñstwa w naszym
mie�cie przedstawiono podczas sesji Rady
Miasta Marki- tekst na str. 4.

Obchody �wiêta Niepodleg³o�ci w
Markach gromadz¹ coraz wiêksz¹ grupê
mieszkañców- fotoreporta¿ na str. 9.

�wiêto
Niepodleg³o�ci



2

  nnnnn     W skrócie   nnnnn     W skrócie      nnnnn  W skrócie   nnnnn     W skrócie      nnnnnW skrócie      nnnnn

W≥adze Miasta zdajπ sobie rÛw-
nieø sprawÍ, iø wprowadzanie dal-
szych zmian w funkcjonowaniu ko-
munikacji ≥πczπcej Marki z Warszawπ
jest nieuniknione, jednak w najbliø-
szym czasie moøliwoúci finansowe
gminy nie pozwolπ na przeprowadze-
nie dzia≥aÒ skutkujπcych wzrostem
dop≥at. (pm)

Przystanek Marki
Od listopada zosta≥y uruchomio-

ne nowe przystanki w Markach dla
linii 718, 732, 805, N61:

- FABRYCZNA 01 dla linii 718, 732,
805 i N61,

- FABRYCZNA 02 dla linii 718, 732,
805 i N61,

- STRUGA 02 dla linii N61. (at)

Wojewoda
W ubieg≥ym tygodniu premier

Donald Tusk powo≥a≥ nowych woje-
wodÛw. Platforma Obywatelska
wskaza≥a trzynastu z nich, a Polskie
Stronnictwo Ludowe trzech: warmiÒ-
sko-mazurskiego, podkarpackiego i
lubelskiego. Wojewodπ mazowieckim
zosta≥ Jacek Koz≥owski, dotychczaso-
wy wicemarsza≥ek Mazowsza. (ab)

Nowe wej�cie
do UM Marki
Po zakoÒczeniu prac remonto-

wych budynek UrzÍdu Miasta Marki
zyska≥ nowe, wygodne wejúcie. Wy-
konano podjazd dla osÛb niepe≥no-
sprawnych, zamontowano barierki i
szerokie drzwi wejúciowe. Wejúcie
znajduje siÍ na wprost parkingu, dziÍ-
ki czemu jest wiÍcej przestrzeni za-
rÛwno na zewnπtrz, jak i wewnπtrz
urzÍdu. Poprawia to komfort korzy-
stania z budynku, bowiem po wejúciu
do budynku interesant znajduje siÍ

Miasto kupi≥o nowy sprzÍt na po-
trzeby utrzymania czystoúci na na-
szych ulicach. Urzπd zakupi≥ traktor
marki Ursus model FARMTRACK
665, na potrzeby utrzymania czysto-
úci w mieúcie. Nowa maszyna wypo-
saøona jest w p≥ug i hydrauliczne
pod≥πczenia umoøliwiajπce zamonto-
wanie dodatkowych narzÍdzi (takøe
zakupionych), takich jak: rozdrab-
niarka ga≥Ízi i kosiarka bijakowa.
Traktor jest znacznie wiÍkszy i wydaj-
niejszy od kupionego przez miasto ciπ-
gnika typu Pronar, ktÛry s≥uøy od 2004
roku. Dlatego g≥Ûwnym zadaniem no-
wego ciπgnika bÍdπ prace polegajπce
na utrzymaniu ulic miejskich miÍdzy
innymi: koszenie poboczy, odúnieøa-
nie gruntowych drÛg, przycinanie
drzew i krzewÛw w úwietle ulic oraz
innych prac porzπdkowych.

tekst i fot. A.Torsz

Wystawa z okazji
90-lecia parafii �w.
Izydora
W dniu 8 grudnia 2007, w Uroczy-

stoúÊ Niepokalanego PoczÍcia, w dniu
Odpustu Parafialnego zosta≥a zainsta-
lowana we wnÍtrzach úwiπtyni wy-
stawa ÑKsiÍøa proboszczowie w dzie-
jach parafii úw. Izydora Oracza w
Markachî, ktÛrej autorem jest Zbi-
gniew Paciorek. W zorganizowaniu
wystawy uczestniczyli: Teresa i Zbi-
gniew Paciorek, Marek Kroczek, Han-
na i Ryszard Twarowscy, Zbigniew
Sobolewski, Marcin Sobolewski.

Autor wystawy sk≥ada podziÍko-
wania wszystkim osobom, ktÛre przy-
czyni≥y siÍ do jej powstania.

Zamieszczone zdjÍcia pochodzπ ze
zbiorÛw Archiwum Parafialnego oraz
z archiwÛw rodzinnych parafian: Te-
resy i Zbigniewa PaciorkÛw, Haliny i
Bernarda Borkowskich, Teresy i Zbi-
gniewa Sobolewskich, Wac≥awy i Jana
Michalskich, Heleny i Andrzeja Fli-
gielÛw. WystawÍ przygotowa≥a Akcja
Katolicka parafii åw. Izydora.

Wy¿sze stawki ZTM
Zarzπd Transportu Miejskiego pi-

smem nr ZTM/PP1-603/10/10-07/
TR z dnia 9 lipca 2007 roku powiado-
mi≥ Burmistrza Miasta Marki o ko-
niecznoúci zmiany ustalonej stawki
odp≥atnoúci za us≥ugi przewozowe do
6,54 za wozokilometr realizowany w
trakcji autobusowej w roku 2008.

Wp≥yw na wzrost stawki odp≥at-
noúci, jakπ ZTM bÍdzie stosowa≥ w
roku 2008 do rozliczeÒ za wykonywa-
ne us≥ugi ma podniesienie wynagro-
dzenia kierowcÛw za pracÍ w war-
szawskich firmach transportowych w
zwiπzku z powiÍkszajπcym siÍ defi-
cytem kadrowym w grupie kierow-
cÛw autobusowych.

Burmistrz Miasta Marki, majπc na
uwadze obs≥ugÍ komunikacji autobu-
sowej na naszym terenie na dotych-
czasowych zasadach, zaakceptowa≥
w/w stawkÍ za wozokilometr jak
rÛwnieø wyliczenie wysokoúci udzia-
≥u gminy w kosztach eksploatacji.

Tym samym udzia≥ Miasta w kosz-
tach funkcjonowania komunikacji
zbiorowej na terenie Marek wyniesie
od stycznia 2008 roku 93 379 z≥ mie-
siÍcznie. Na ca≥y rok 2008 w budøecie
Miasta Marki zarezerwowane sπ na
ten cel úrodki w wysokoúci 1 120 548
z≥. DziÍki tym decyzjom nie bÍdzie
konieczna podwyøka cen biletÛw.

przy tablicy informacyjnej, dziÍki cze-
mu ≥atwiej jest odszukaÊ w≥aúciwy
wydzia≥.

tekst i fot. A.Torsz

Wp³aty do kasy
urzêdu - zmiana
godzin
Urzπd Miasta Marki informuje, øe

w dniach 24 i 31 grudnia 2007 roku
kasa przyjmowaÊ bÍdzie wp≥aty w
godzinach 8.00 - 12.00. SpÛ≥dzielczy
Bank Ogrodniczy przy urzÍdzie, ktÛ-
ry przyjmuje wp≥aty na konto UrzÍ-
du Miasta Marki, (szczegÛlnie w po-
zosta≥ych godzinach pracy urzÍdu,
ktÛre przyjmowane sπ bez prowizji na
podstawie dowodu wp≥aty pobrane-
go z w≥aúciwego wydzia≥u UrzÍdu
Miasta Marki) bÍdzie czynny w tych
dniach tylko do godz. 14.00.

Ursus dla Marek
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Dy¿ury
radnych

Dyøury Radnych

odbywajπ siÍ

w  UrzÍdzie Miasta Marki

pok. 38

w godz. 16.00 - 18.00

Tel. 781 - 38 - 34.

19 grudnia 2007 roku

Pawe≥ Adamczyk

Grzegorz M≥odzianowski

2 stycznia 2008 roku

Marek MaÒk

Marek Szczepanowski

9 stycznia 2008 roku

Maciej Grabowski

Bogus≥aw Dπbkowski

16 stycznia 2008 roku

Bogdan Trzemecki

Marek Kroczek

23 stycznia 2008 roku

Tadeusz Sk≥odowski

30 stycznia 2008 roku

Tadeusz Pasternak

6 lutego 2008 roku

Pawe≥ Chojnowski

Jan Or≥owski

13 lutego 2008 roku

Jolanta SowiÒska

Eløbieta Brzozowska

Przewodniczπca

Rady Miasta Marki

Maria Przybysz - Piwko

pe≥ni dyøur w kaødπ úrodÍ

w godzinach 12.00 - 14.00

Na uroczystoúÊ, ktÛrej gospodarza-
mi byli Proboszcz Parafii åw. Izydo-
ra, Przewodniczπca Rada Miasta oraz
Burmistrz Miasta Marki, zaproszeni
zostali Honorowi Obywatele Miasta,
Rajcy pierwszej i kolejnych kadencji,
byli Burmistrzowie, oraz inni znako-
mici Markowianie.

Waønym elementem jubileuszo-
wych obchodÛw by≥ panel historycz-
ny, w ramach ktÛrego Zbigniew Pa-
ciorek przedstawi≥ dwadzieúcia naj-

XL lat Miasta Marki
9 GRUDNIA W DOMU KATOLICKIM W MARKACH ODBY£O SIÊ

SPOTKANIE WIEÑCZ¥CE OBCHODY 40-LECIA NADANIA MAR-
KOM PRAW MIEJSKICH ORAZ 90-LECIA PARAFII PW. �WIÊTE-
GO IZYDORA. Z OKAZJI JUBILEUSZU WYBITO PAMI¥TKOWY
MEDAL.

waøniejszych dat w historii Marek, a
profesor Barbara FaliÒska wyg≥osi≥a
referat o gwarze i jÍzyku literackim
na terenie Mazowsza.

Oficjalnπ czÍúÊ uroczystoúci zakoÒ-
czy≥o wystπpienie Burmistrza Janusza
WerczyÒskiego, podczas ktÛrego
przyby≥ym na spotkanie goúciom zo-
sta≥y wrÍczone specjalne wybite oko-
licznoúciowe medale oraz pierwszy
numer Mareckich ZeszytÛw Histo-
rycznych.

PM

Awers i rewers pami¹tkowego medalu wybitego dla upamiêtnienia jubileuszu
XL-lecia nadania praw miejskich.

Wyst¹pienie Burmistrza Miasta Marki Janusza Werczyñskiego
podczas jubileuszowych uroczysto�ci.

Relacje z uroczysto�ci, artyku³y z �Zeszytów� i tre�æ wyst¹pieñ bêd¹ sukce-
sywnie zamieszczane w serwisie www.marki.pl
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warszawskiej. Drog¹ w kierunku Bia³ego-
stoku przewo¿one s¹ czêsto niebezpiecz-
ne substancje. PSP monitoruje zak³ady
produkcyjne i tereny magazynowe. Prowa-
dzone s¹ tak¿e kontrole szkó³, w dwóch
obiektach, w których stra¿ mia³a zastrze-
¿enia, trwaj¹ prace maj¹ce poprawiæ stan
bezpieczeñstwa p. po¿. Po¿ary traw od-
notowuje siê g³ównie w rejonie cmenta-
rza i ul. Okólnej. W sumie w tym roku
stra¿ by³a wzywana do Marek 111 razy.
Ta liczba lokuje miasto na drugim miej-
scu w powiecie pod wzglêdem interwen-
cji.

Komendant Go³êbnik podkre�li³, ¿e
Marki s¹ jedyn¹ gmin¹ powiatu wo³omiñ-
skiego, w której nie ma Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej. Czas dojazdu z Wo³omina jest
dosyæ d³ugi. Dlatego te¿ rozwa¿any jest
wariant usytuowania na terenie Marek lub
Z¹bek miejsca postojowego wozu stra¿ac-
kiego. Zale¿y to jednak od przyznania
przez województwo etatu.

Starosta Maciej Urmanowski podkre-
�li³, ¿e jest go�ciem mareckich radnych
jako przedstawiciel Komisji Bezpieczeñ-
stwa i Ochrony �rodowiska Rady Powia-
tu Wo³omiñskiego. Zwróci³ uwagê zebra-
nych na inny aspekt bezpieczeñstwa
mieszkañców - ochronê zdrowia. Apelo-
wa³ o pomoc dla Szpitala Powiatowego w
Wo³ominie. W odpowiedzi burmistrz Ja-
nusz Werczyñski podkre�li³, ¿e marecki
samorz¹d zawsze reagowa³ na potrzeby
powiatowej s³u¿by zdrowia, jednak zasa-
d¹ przy okre�laniu parytetu wp³at na te cele
powinien byæ procent, w jakim mieszkañ-
cy Marek korzystaj¹ z us³ug medycznych
w szpitalu powiatowym, a nie ogólna licz-
ba mieszkañców.

Radny Bogus³aw D¹bkowski zwró-
ci³ uwagê na skutki braku obwodnicy.
Wypadki, kolizje, ale nie tylko. Marki s¹
w pierwszej trójce takich miejscowo�ci w
Polsce, gdzie panuje najbardziej intensyw-
ny ruch pojazdów. Spaliny, tony o³owiu
spadaj¹cego wokó³ drogi, ha³as, którego
natê¿enia nikt nawet nie mierzy - te czyn-
niki powoduj¹ konkretne, ujemne skutki
dla zdrowia mieszkañców. St¹d apel rad-
nego D¹bkowskiego m.in. kierowany do
starosty o poparcie, o stworzenie wspól-
nej inicjatywy dla lobbowania jak najszyb-
szego doprowadzenia do realizacji zarów-
no wschodniej obwodnicy Warszawy, jak
i drogi S8.

Przy tej okazji przedstawiciele policji
poinformowali o instalowanym w³a�nie w
Markach fotoradarze, a tak¿e planach za-
kupu szybkiego samochodu z wideorada-
rem. Fotoradar uzyska³ ju¿ wsparcie sa-
morz¹du, policja prosi o równie przychyl-
ne potraktowania zakupu radiowozu, któ-
rego koszt okre�lono na ok. 200 tys. z³.

Nasze bezpieczeñstwo
MARKI S¥ NAJTRUDNIEJSZYM

MIASTEM NA TERENIE POWIATU WO-
£OMIÑSKIEGO, JE�LI CHODZI O MO¯-
LIWO�Æ ZAPEWNIENIA MIESZKAÑCOM

BEZPIECZEÑSTWA. NA TAK¥ SYTU-
ACJÊ WP£YWA WIELE CZYNNIKÓW:
BEZPO�REDNIA BLISKO�Æ STOLICY,
UMIEJSCOWIENIE CENTRUM HANDLO-
WEGO, KILKA STARYCH OSIEDLI

MIESZKANIOWYCH, WIELKI RUCH SA-
MOCHODOWY W ALEI PI£SUDSKIE-
GO BÊD¥CEJ CZÊ�CI¥ MIÊDZYNARO-
DOWEJ TRASY.

Problematyka bezpieczeñstwa i porz¹d-
ku publicznego by³a jednym z punktów
ostatniej sesji Rady Miasta Marki. Najpe³-
niejsze dane na ten temat przedstawi³ w
statystycznym ujêciu komendant Komi-
sariatu Policji w Markach m³. asp. Ro-
bert Zastawny. Jak wynika z tego spra-
wozdania, w Markach odnotowano nie-
wielk¹ poprawê. Wzrasta wykrywalno�æ
sprawców wykroczeñ i przestêpstw, wiê-
cej wniosków kierowanych jest przez po-
licjê do prokuratury i s¹du grodzkiego. Na
plus mareckiej policji nale¿y zaliczyæ na
pewno fakt wykrycia znacznie wiêkszej
liczby przypadków posiadania i handlu
narkotykami. Natomiast bol¹czk¹ s¹ kra-
dzie¿e kabli telekomunikacyjnych. W Ko-
mendzie Powiatowej Policji w Wo³ominie
utworzona zosta³a niedawno specjalna gru-
pa, która ma przeciwdzia³aæ kradzie¿om
kabli. Grupa ta, jak poinformowa³ komen-
dant powiatowy policji insp. Jerzy Pi¹t-
kowski odnotowa³a ju¿ pierwsze sukce-
sy. W ci¹gu pó³tora miesi¹ca dzia³ania ujê-
to dwie grupy przestêpcze trudni¹ce siê
tym procederem, a tak¿e paru pojedyn-
czych z³odziei oraz skierowano dwie spra-
wy o paserstwo na skupach z³omu. W tej
dziedzinie policja wspó³pracuje z Teleko-
munikacj¹ i firm¹ ochrony mienia.

W komisariacie w Markach jest 6 wa-
katów, w powiecie 50 nieobsadzonych eta-
tów. To oznacza, ¿e brakuje co pi¹tego
policjanta. Staramy siê przez oddzia³y pre-
wencji uzupe³niæ te braki - odpowiada³
komendant Pi¹tkowski.

Komendant powiatowy policji zapro-
ponowa³ tak¿e, aby zorganizowaæ spotka-
nie z mieszkañcami pod has³em �Reaguj -
Powiadom - Nie toleruj� w ramach pro-
gramu �Razem Bezpieczniej�. Mieszkañ-
cy nie reaguj¹ np. na kradzie¿e kabli, do-
póki skutki nie dotkn¹ ich bezpo�rednio.
A policja bez wsparcia spo³eczno�ci lo-
kalnej jest o wiele mniej skuteczna.

Jedno z pytañ do komendanta dotyczy³o
budowy nowej siedziby komisariatu w
Markach.

- 9 sierpnia ubieg³ego roku osobi�cie
prowadzi³em wmurowanie kamienia wê-
gielnego. Niestety, ca³y czas trwa proce-
dura przetargowa prowadzona przez Ko-
mendê Sto³eczn¹ Policji i do tej pory nie
wy³oniono wykonawcy robót - poinformo-
wa³ komendant powiatowy policji zapew-
niaj¹c, ¿e trzyma rêkê na pulsie i stale
dowiaduje siê o losy inwestycji.

PODCZAS SESJI OCENÊ BEZPIECZEÑSTWA

PRZEDSTAWILI TAK¯E INNI GO�CIE.
Prokurator Arkadiusz Matusiak

przedstawi³ zestawienie spraw, jakie poli-
cja skierowa³a z terenu Marek do Proku-
ratury Rejonowej w Wo³ominie. Ze staty-
styki wynika, ¿e spraw przybywa, a sku-
teczno�æ dzia³añ powoli wzrasta. W pierw-
szym pó³roczu tego roku do s¹du skiero-
wano 114 aktów oskar¿enia z terenu Ma-
rek (w pierwszym pó³roczu ubieg³ego roku
95). Du¿a jest liczba nietrze�wych rowe-
rzystów i kierowców (odpowiednio 65 i
40 spraw).

Komendant powiatowy Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Wo³ominie bryg. in¿.
Roman Go³êbnik mówi³, ¿e zagro¿enia
w Markach s¹ typowe dla aglomeracji pod-

Policja i stra¿ po¿arna
podczas akcji w Markach.
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s≥uøby specjalne: oprÛcz policji (funk-
cjonariusze z Wydzia≥u do walki z
terrorem kryminalnym i zabÛjstw
Komendy Sto≥ecznej Policji oraz piro-
technicy), takøe straøacy i pracowni-
cy zak≥adu energetycznego. ZamkniÍ-
te zosta≥y ulice w tym rejonie miasta:
Malinowa od Fabrycznej do Fabryki
Braci BriggsÛw oraz znaczny odcinek
ul. Fabrycznej. Akcja usuwania nie-
wybuchu trwa≥a prawie dwie godzi-
ny. Z granatem poradzili sobie poli-
cyjni saperzy z komendy sto≥ecznej,
wspierani przez specjalistycznego
robota ÑLuckaî i przeszkolonego psa.
Niebezpieczne znalezisko zosta≥o
przewiezione na poligon w Zielonce
w umieszconej na lawecie Ñbeczceî
przystosowanej do przewozu mate-
ria≥Ûw wybuchowychh.

Nie wiadomo jeszcze, kto podrzu-
ci≥ reklamÛwkÍ z niebezpiecznπ, a
nawet úmiertelnπ zawartoúciπ na jed-
nπ z bardziej uczÍszczanych marec-
kich ulic. Aø strach pomyúleÊ, co by
siÍ  sta≥o, gdyby nie szybka i w≥aúci-
wa reakcja, najpierw mieszkaÒca, a
nastÍpnie specjalnych s≥uøb.

Granat na ogrodzeniu

Celem akcji jest wyeliminowanie
ze strumienia odpadÛw pochodzπ-
cych z gospodarstw domowych, od-
padÛw niebezpiecznych jakimi sπ
przeterminowane leki, wymagajπ one
bowiem innych sposobÛw utylizacji
niø odpady komunalne. Dodatkowo,
selektywna zbiÛrka oraz prawid≥owe
unieszkodliwianie farmaceutykÛw
prowadzi do spadku toksycznoúci
sk≥adowanych odpadÛw komunal-
nych, co w znacznym stopniu przy-
czynia siÍ do ochrony úrodowiska
naturalnego.

W ramach akcji, zbÍdne leki bÍdzie
moøna nieodp≥atnie wrzucaÊ do spe-
cjalnie oznakowanych pojemnikÛw
ustawionych w nastÍpujπcych apte-
kach:

1. Al. Marsz. J. Pi≥sudskiego 43
2. Al. Marsz. J. Pi≥sudskiego 176

3.  ul. Fabryczna 1
4.  ul. Klonowa 6A
5.  ul. Sportowa 3

Do pojemnikÛw moøna wrzucaÊ
leki w postaci tabletek, draøetek, am-
pu≥ek, maúci, proszkÛw, syropÛw,
oraz krople i roztwory zamkniÍte w
szczelnych opakowaniach (bez opa-
kowaÒ zewnÍtrznych - pude≥ek).

Nie wolno natomiast wrzucaÊ ae-
rozoli, uøywanych igie≥ i strzykawek
oraz termometrÛw, poniewaø nie za-
bezpieczone mogπ byÊ zagroøeniem
dla osÛb zajmujπcych siÍ transportem
odpadÛw oraz ich utylizacjπ oraz dla
úrodowiska naturalnego.

Pojemniki bÍdπ oprÛøniane przez
wyspecjalizowanπ firmÍ i wywoøone
do spalarni odpadÛw medycznych.

Zakup pojemnikÛw i koszty utyli-
zacji zostanπ sfinansowane z Gmin-
nego Funduszu Ochrony årodowiska.

We wtorek 4 grudnia oko≥o godz.
7 rano mieszkaniec ul. Fabrycznej w
Markach zauwaøy≥ wiszπcπ na ogro-
dzeniu posesji reklamÛwkÍ. Zajrza≥
do úrodka i... natychmiast wezwa≥ po-

licjantÛw. W podrzuconej reklamÛw-
ce by≥ granat F1, jak siÍ pÛüniej oka-
za≥o, o ogromnej sile raøenia, oko≥o
200 metrÛw.

Na miejsce momentalnie zjecha≥y

BURMISTRZ MIASTA MARKI INFORMUJE, ¯E OD POCZ¥TKU
ROKU 2008 NA TERENIE MIASTA  ROZPOCZNIE SIÊ AKCJA
ZBIÓRKI  PRZETERMINOWANYCH I NIEWYKORZYSTANYCH
LEKÓW.

Zbiórka przeterminowanych
i niewykorzystanych leków

Niemal dwugodzinna akcja zakoñczy³a siê wywiezieniem niebezpiecznego znalezi-
ska - na zdjêciu konwój przewo¿¹cy granat ul. Fabryczn¹.
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- Ustala dochody bud¿etu Miasta Mar-
ki w 2008 roku w wysoko�ci 58.078.822
z³otych.

(Kwota ta obejmuje: a) dotacje na reali-
zacjê zadañ z zakresu administracji rz¹do-
wej i innych zadañ zleconych gminie usta-
wami w wysoko�ci 5.119.987 z³otych, do-
tacje na realizacjê zadañ w³asnych w wy-
soko�ci 245.509 z³otych, dochody z tytu³u
op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych w wysoko�ci
400.000 z³otych)

- Ustala siê wydatki Miasta Marki w 2008
roku w wysoko�ci 62.334.822 z³otych.

(Z kwoty wydatków przeznacza siê: na
wydatki bie¿¹ce kwotê 46.155.872 z³otych,
w tym: wydatki zwi¹zane z realizacj¹ za-
dañ z zakresu administracji rz¹dowej i in-
nych zadañ zleconych gminie ustawami w
wysoko�ci 5.119.987 z³otych, wydatki
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych w
wysoko�ci 245.509 z³otych, dotacje z bu-
d¿etu miasta w wysoko�ci 5.529.362 z³o-
tych, na wydatki maj¹tkowe kwotê
16.178.950 z³otych, kwota ta obejmuje
ponadto wydatki na realizacjê zadañ okre-
�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹-
zywania problemów alkoholowych w wy-
soko�ci 330.000 z³otych i programie prze-
ciwdzia³ania narkomanii w wysoko�ci
70.000 z³otych.)

- Okre�la, ¿e deficyt bud¿etu gminy w
wysoko�ci 4.256.000 z³otych zostanie po-
kryty przychodami pochodz¹cymi z wp³y-
wów ze sprzeda¿y papierów warto�cio-
wych, wyemitowanych przez gminê w
kwocie 6.900.000 z³otych,

- Ustala przychody bud¿etu bêdzie sta-
nowiæ emisja obligacji komunalnych w
wysoko�ci 6.900.000 z³otych i rozchody
bud¿etu: sp³atê po¿yczek z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki w Warszawie w wysoko�ci
144.000 z³otych, wykup obligacji komunal-
nych wyemitowanych przez gminê w wy-
soko�ci 2.500.000 z³otych.

Uchwalenie bud¿etu planowane jest na
styczniowej b¹d� lutowej sesji Rady Mia-
sta. Do czasu uchwalenia bud¿etu gospodar-
ka finansowa gminy realizowana jest w opar-
ciu o projekt przed³o¿ony Radzie Miasta.

Choinka i iluminacje
Podobnie jak w poprzednich latach

�wietlne ozdoby udekorowa³y Urz¹d Mia-
sta oraz Skwer Ksiêdza Markiewicza w
Strudze. Dziêki �wi¹tecznej iluminacji cen-
trum Marek zyska³o efektown¹ i przyku-
waj¹c¹ uwagê oprawê. Tak¿e 7-metrowa
choinka, któr¹ dla markowian przygotowa³
Urz¹d Miasta, rozb³ys³a tysi¹cami �wiate-
³ek na skwerze przy ulicy Rejtana. Ponad
4000 granatowych, nastrojowych lampek
powodujê, i¿ miejska choinka prezentujê
siê naprawdê ³adnie. �wi¹teczne ilumina-
cje zdobiæ bêd¹ Marki do po³owy stycznia
przysz³ego roku.

Teksty: UMM - Zarz¹d Dróg,
GD, PM;  Fot. PM.

Zmieñ dowód!
Ostatni dzwonek!
Ju¿ tylko dni pozosta³y do koñcowego

terminu zmiany dowodów osobistych. Stare
dowody osobiste trac¹ wa¿no�æ z dniem 31
marca 2008 roku. Bez nowego dowodu
osobistego nie bêdzie mo¿liwe za³atwienie
w urzêdach administracji lub innych insty-
tucjach wielu spraw, takich jak zarejestro-
wanie samochodu, za³o¿enie konta w ban-
ku, rozliczenie siê z ZUS, czy choæby ode-
branie w urzêdzie pocztowym przesy³ki
poleconej lub pieniêdzy.

Wydzia³ Spraw Obywatelskich jest czyn-
ny w dni powszednie w godzinach 8-16, a
w ka¿d¹ �rodê od godziny 8.00 do godziny
18.00. Od pocz¹tku wrze�nia sk³adanie
wniosków i odbiór nowych dowodów oso-
bistych odbywa siê równie¿ we wszystkie
soboty od godziny 10.00 do godziny 16.00.

Mareckie
Zeszyty Historyczne
Ukaza³ siê pierwszy numer Mareckich

Zeszytów Historycznych. Zawiera on m.in.
kalendarium historyczne Marek, analizê
jêzykoznawcz¹ Marek na tle Mazowsza,
artyku³ dotycz¹cy produkcji ceg³y w okre-

sie miêdzywojennym, a tak¿e biogramy
wa¿nych dla miasta osób. Wydanie wstêp-
ne otrzymali go�cie panelu podsumowuj¹-
cego jubileusz miasta.

Obecnie koñczy siê przygotowanie wer-
sji uzupe³nionej, która trafi do szkó³, biblio-
tek, organizacji pozarz¹dowych, lokalnych
historyków. Planowane jest tak¿e udostêp-
nienie tre�ci wydawnictwa w wersji inter-
netowej.

Fotoradar
Na terenie Marek, przy al. Marsza³ka

Józefa Pi³sudskiego, w okolicach ulicy Le-
�nej, zamontowano urz¹dzenie do rejestra-
cji zachowañ uczestników ruchu drogowe-
go. Instalacjê wykonano celem poprawy
bezpieczeñstwa zwi¹zanego z bardzo du-
¿ym ruchem na trasie Warszawa-Bia³ystok.
Fotoradarem zarz¹dza Komenda Sto³ecz-
na Policji. Fotoradar rejestrowa³ bêdzie
u¿ytkowników drogi jad¹cych od strony
Warszawy.

Szczegó³y projektu
bud¿etu na 2008 rok
Komisje Rady Miasta Marki omawiaj¹

projekt bud¿etu na 2008 rok. Projekt bu-
d¿etu na przysz³y rok:

Mistrzostwa Marek w Halowej Pi³ce No¿nej
- TPM CUP �07
Po raz pierwszy w naszym mie�cie odby³y siê Mistrzostwa Marek w Halowej Pi³ce

No¿nej TPM CUP �07. Turniej zorganizowany przez Towarzystwo Przyjació³ Marek
pod patronatem Burmistrza Miasta Marki by³ rozgrywany w dniach 15 - 16 grudnia w
Zespole Szkó³ nr 2. Impreza da³a okazjê amatorskim dru¿ynom z naszego miasta poka-
zania swoich umiejêtno�ci sportowych. Z powodu ogromnego zainteresowania, jakim
cieszy³y siê zawody, organizatorzy zmuszeni byli ograniczyæ do 20 liczbê uczestnicz¹-
cych zespo³ów. Dru¿yny sk³adaj¹ce siê z 5 zawodników (4 + bramkarz), zosta³y przy-
porz¹dkowane po przez losowanie do czterech grup. Triumfatorem turnieju okaza³a siê
ekipa HORTUS ART MARKI, która w fina³owej, zaciêtej rozgrywce pokona³a zespó³
MBT 10:7.

Zwyciêskiej dru¿ynie okaza³y puchar oraz pami¹tkowe medale wrêczy³ wicebur-
mistrz Miasta Marki Krzysztof Wnuk.

W zwi¹zku z ogromn¹ ilo�ci¹ zg³oszeñ na TPM CUP �07 Towarzystwo Przyjació³
Marek planuje uruchomienie rozgrywek Mareckiej Ligi Szóstek (rozgrywki na wiosnê
i jesieñ) b¹d� te¿ Mareckiej Ligi Futsalu (rozgrywki jesieñ i zima).
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Godziny otwarcia:

Poniedzia³ek
1700 - 2000 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

 od alkoholu

Wtorek
900 - 1200 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)
1700 - 2000 Porady indywidualne

(psycholog - konsultant ds.narkomanii)
1800 - 2000 Mityng Anonimowych Alkoholików (AA)

�roda
1600 -1900 Porady indywidualne dla rodzin

z problemem alkoholowym
                    (konsultantka ds. pomocy osobom

w rodzinie)

Czwartek
1700 - 2100 Porady indywidualne

(specjalista terapii uzale¿nieñ)

Pi¹tek
1800 - 2100 Grupa terapeutyczna dla uzale¿nionych

od alkoholu

Zapraszamy!

Porady i zajêcia bezp³atne.
Informacja o mo¿liwo�ciach leczenia.
Zapewniamy profesjonaln¹ pomoc i dyskrecjê.

- je�li masz problem z alkoholem lub narkotykami,

- je�li podejrzewasz stan uzale¿nienia u bliskiej Ci osoby,

- je�li jeste� ofiar¹, �wiadkiem lub sprawc¹ przemocy,

- je�li czujesz siê osamotniony, boisz siê lub krêpujesz

   siê o tym rozmawiaæ w gronie rodziny, przyjació³,

  znajomych,

- potrzebujesz porady i wsparcia psychicznego.

PRZYJD� DO NAS!

PUNKT
INFORMACYJNO

- KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI

ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

W MARKACH
UL. SPORTOWA 3

TEL. (0-22) 761- 93-63

�centrum 112�
Decyzjπ dyrekcji Samodzielnego Zespo≥u Publicznych

Zak≥adÛw Opieki Zdrowotnej w Wo≥ominie w dniu 8 li-
stopada 2007 r. przystπpiono do uruchomienia centrum
informatycznego Ñcentrum 112î w Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego (CPR). System ten zosta≥ sfinansowany
przez starostwo wo≥omiÒskie. CPR jest zlokalizowane w
siedzibie PSP przy ul. Sasina 15 w Wo≥ominie. Dostawcπ
systemu jest firma SimTel Sp. z o.o., ktÛra jest takøe do-
stawcπ kompleksowego systemu powiadamiania CPR.
Stanowisko dyspozytorskie pogotowia ratunkowego zlo-
kalizowane w oddzielnej dyspozytorni przyleg≥ej do cen-
tralnej sterowni PSP zdecydowano siÍ uruchomiÊ w dwÛch
etapach (ze wzglÍdÛw techniczno-organizacyjnych):

I etap - uruchomienie stanowiska dyspozytorskiego z
ca≥odobowπ obs≥ugπ w po≥πczeniu teletechnicznym z do-
tychczasowym budynkiem stacjonowania zespo≥Ûw wy-
jazdowych na ul. 1 Maja w Wo≥ominie;

II etap -  po wyposaøeniu gotowej do zagospodarowa-
nia, wyremontowanej przez Starostwo Powiatu Wo≥omiÒ-
skiego nowej siedziby zespo≥Ûw pogotowia ratunkowego
- przeniesienie karetek i zespo≥Ûw wyjazdowych na ul.
Sasina 15.

O planach na najbliøszy czas i dzia≥aniach zmierzajπ-
cych do szczÍúliwego koÒca mÛwi dyrektor SZP ZOZ Ry-
szard Olszanowski:

- Nowa dyspozytornia pogotowia ratunkowego zosta-
nie uruchomiona do 29 listopada. Uruchomienie stano-
wiska wymaga skomplikowanego skoordynowania dzia-
≥aÒ z telekomunikacjπ. Aktualnie trwa prze≥πczanie ≥πczy
teletechnicznych, przeprowadzane sπ prÛby techniczno-
funkcjonalne. Jednoczeúnie odbywajπ siÍ szkolenia dys-
pozytorÛw na nowych stanowiskach pracy. Od 1 grudnia
planujemy uruchomienie ca≥odobowego dyøuru dyspo-
zytorskiego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

RealizacjÍ drugiego etapu, obejmujπcego przeniesienie
miejsca wyczekiwania zespo≥Ûw wyjazdowych na ul. Sa-
sina, planujemy zakoÒczyÊ do 21 grudnia br. DziÍki po-
mocy finansowej starostwa w wysokoúci 42 tys. z≥otych
moøemy wyposaøyÊ nowe pomieszczenia w urzπdzenia
techniczne i sprzÍt socjalny. Aktualnie kupujemy wypo-
saøenia pomieszczeÒ dla za≥Ûg pogotowia ratunkowego.
Na koniec dobra wiadomoúÊ - za≥ogi spÍdzπ úwiÍta Boøe-
go Narodzenia w nowych, wygodnych i dostosowanych
do wymagaÒ pomieszczeniach.

Mistrzowie
64 pól

27 paüdziernika 2007
roku w Zespole SzkÛ≥ nr 2
im. Prymasa Tysiπclecia w
Markach odby≥y siÍ Druøy-
nowe i Indywidualne Mi-
strzostwa Powiatu Wo≥o-
miÒskiego w warcabach
klasycznych 64-polowych
o Puchar Starosty Powiatu.

W Mistrzostwach wziÍ-
≥o udzia≥ 59 zawodnikÛw
oraz 10 druøyn. Najlepsze
wyniki druøynowe uzy-
ska≥y szko≥y:

1. SP 5 Marki (22)
2. SP 4 Marki (19,5)
3. SP1 S≥upno

- druøyna A (19)
W indywidualnych:
1. Micha≥ WÛjcik z SP 5
w Markach,
2. Karol Metelski z SP 5
w Markach,
3. Mateusz Pawlina
z SP 4 w Markach.
Maciej Urmanowski sta-

rosta powiatu wo≥omiÒskie-
go oraz Janusz WerczyÒski
burmistrz Miasta Marki do-
konali uroczytego wrÍcze-
nia pucharÛw, medali, dy-
plomÛw i nagrÛd zwyciÍz-
com Mistrzostw. (at)
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XIII edycja OgÛlnomiejskiego kon-
kursu recytatorskiego Marecka JesieÒ
Poezji 2007 zorganizowanego pod pa-
tronatem Burmistrza miasta Marki
przez Marecki Oúrodek Kultury przy
wspÛ≥pracy z mareckimi szko≥ami
podstawowymi i gimnazjalnymi oraz
Bibliotekπ Publicznπ miasta Marki
mia≥a fina≥ w siedzibie MOK-u w li-
stopadzie.

Jury w sk≥adzie: Hubert Bielawski
- przewodniczπcy, Anna Dπbrowska

- PÍkocka, Ma≥gorzata Rowicka, Ma≥-
gorzata W≥odarska, po wys≥uchaniu
wszystkich uczestnikÛw konkursu
przyzna≥o nastÍpujπce nagrody i wy-
rÛønienia:

Szko≥y podstawowe
- temat ÑKochajmy zwierzÍtaî
I miejsce - Julian KrÛl
- Szko≥a  Podstawowa nr 2
II miejsce - Wiktoria Kostyra
- Szko≥a  Podstawowa nr 1
III miejsce - Karina Jarzπbek

Przez trzy dni trwa≥ Powiatowy Przeglπd UmiejÍtno-
úci Artystycznych dla OsÛb Niepe≥nosprawnych. Zorga-
nizowany po raz szÛsty przeglπd, odbywajπcy siÍ trady-
cyjnie w wo≥omiÒskim domu kultury. Na scenie prezen-
towali siÍ uczniowie wo≥omiÒskich, mareckich i zielon-
kowskich szkÛ≥ z klasami integracyjnymi.

WúrÛd wykonawcÛw byli takøe uczniowie Szko≥y Spe-
cjalnej z Marek, ktÛrzy przyjechali pod opiekπ dyrektor
ZS Ma≥gorzaty KorkuÊ. Szko≥Í reprezentowa≥o 20 uczniÛw,
ktÛrzy na przeglπd przygotowali specjalnπ inscenizacjÍ
úwiπtecznπ. By≥a to baúÒ wigilijna u≥oøona na podstawie
doskonale znanych ÑDziewczynki z zapa≥kamiî, ÑJasia i
Ma≥gosiî i ÑCzerwonego Kapturkaî. A skoro by≥ Czerwo-
ny Kapturek, to oczywiúcie by≥ rÛwnieø z≥y wilk, zagrany
z ogromnym zaangaøowaniem przez m≥odego aktora.

- D≥ugo przygotowywaliúmy siÍ do wystÍpu, ale efekt
jest zaskakujπco dobry - powiedzia≥a dyr. Ma≥gorzata
KorkuÊ i trudno nie zgodziÊ siÍ z tπ opiniπ. Ale teø trudno
siÍ dziwiÊ tak znakomitym efektom, skoro uczniowie z
mareckiej szko≥y od samego poczπtku, czyli od szeúciu lat
biorπ czynny udzia≥ w przeglπdzie. Zaczynali wtedy, gdy
impreza by≥a znacznie mniej rozbudowana, a wystÍpo-
wali wy≥πcznie niepe≥nosprawni, od najm≥odszych do
najstarszych.

- Dzieci bardzo siÍ cieszπ z obecnoúci na przeglπdzie,

Marecka Jesieñ Poezji 2007
- Szko≥a  Podstawowa nr 4
WyrÛønienia: Monika Sibilska -

Szk. Podst. nr 4, Olga WaligÛrska -
Szk. Podst. nr 4, Alicja Wojciechow-
ska - Szk. Podst. nr 2, £ukasz Krze-
miÒski - Szk. Podst. nr 2, Patrycja Au-
gustyniak - Szk. Podst. nr 3, Sebastian
Wojda - Szk. Podst. nr 3, Wiktoria Za-
wadzka - Szk. Podst. nr 1, Monika
∆ustiÊ - Szk. Podst. nr 1.

Szko≥y ponadpodstawowe
- temat ÑMi≥oúÊ nie jedno ma imiÍî
I miejsce - Katarzyna SobÛl
- Gimnazjum nr 1
II miejsce - Maria Dybcio
- Gimnazjum nr 2
III miejsce - Monika Kwiatkowska
- Gimnazjum nr 2
WyrÛønienia: Martyna Or≥owska -

Gimnazjum nr 1, Marta Koc - Gimna-
zjum nr 2, Angelika Matusik - Gim-
nazjum nr 1.

Wszyscy uczestnicy oraz ich na-
uczyciele otrzymali dyplomy pamiπt-
kowe, ktÛre wrÍczali dyr. MOK-u
Krystyna Klimecka, Ma≥gorzata W≥o-
darska oraz burmistrz Janusz We-
rczyÒski. Kaødy z laureatÛw przed-
stawi≥ jeden z konkursowych wierszy.
NiektÛre utwory by≥y bardzo trudne
(choÊby ÑRomantycznoúÊî Adama
Mickiewicza) i wymaga≥y sporych
umiejÍtnoúci recytatorskich, a tych
mareckiej m≥odzieøy nie brakuje.

Wierszem i sercem

Fot.po  lewej: dyr. Krystyna Klimecka, na fot. po prawej  burmistrz Janusz
Werczyñski i Ma³gorzata W³odarska podczas wrêczania nagród w MOK-u.

dlatego za kaødym razem tak starannie siÍ przygotowujπ
- pani dyrektor podkreúla, øe baúÒ wigilijna zostanie po-
kazana takøe w szkole, zarÛwno pozosta≥ym uczniom, jak
i rodzicom oraz w zaprzyjaünionej mareckiej ÑtrÛjceî. -
Nasze przedstawienie jest krÛtkie i nastrojowe, takie aku-
rat dla dzieci.

W tym nastrojowym przedstawieniu wystπpili: Prze-
mek, Dominik, Pawe≥, Daria, Patrycja, Kamil, Asia, Ela,
Karolina, Agnieszka, W≥odek, Rafa≥ i Weronika. Napraw-
dÍ, dali z siebie wszystko, tak jak i pozostali uczestnicy
przeglπdu o piÍknej nazwie ÑWierszem i sercem malowa-
ne.î
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�wiêto Niepodleg³o�ci
w Markach

Marki
11 listopada 2007 r.
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(przedstawiamy istotne fragmenty z �Informacji o dzia³alno�ci
burmistrza�, obejmuj¹cej okres od 25 wrze�nia 2007 roku do 6
listopada 2007 roku)

INFORMACJA O DZIA£ALNO�CI BURMISTRZA

F

Z ZAKRESU
ZAMÓWIEÑ PUBLICZNYCH

tryb pozaustawowy - art. 4 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych

1) zawar³ umowê z firm¹ INFO-
STRONY A. Podemski z siedzib¹ w
Warszawie na zaprojektowanie i tech-
niczne administrowanie stron¹ interne-
tow¹ UM Marki; odp³atno�æ za wyko-
nanie przedmiotu umowy - 250,00 z³
miesiêcznie,

2) zawar³ umowê z firm¹ ARISCO sp.
z o. o., £ód�, dotycz¹c¹ zakupu licencji
programu komputerowego, wykorzysty-
wanego przez Wydzia³ Ochrony �rodo-
wiska; warto�æ umowy - 1.037,00 z³,

3) zawar³ umowê z firm¹ �Kosztory-
sowanie - Projektowanie - Nadzór w Bu-
downictwie Wodnym i Melioracyjnym�
A. Makie³a, na wykonanie dokumenta-
cji projektowej odwodnienia ul. Z¹bkow-
skiej w Markach; warto�æ umowy
49.898,00 z³,

4) zawar³ umowê z projektantem Ro-
manem Lisem z Marek na wykonanie
projektu architektonicznego budynku ko-
munalnego przy ul. Lisa Kuli; warto�æ
umowy 70.000,00 z³,

5) zawar³ umowê o dzie³o z firm¹
ARCH - STUDIO B. D¹browski, na wy-
konanie projektu zagospodarowania i
projektu architektoniczno-budowlanego
pomieszczenia gospodarczego przy ul.
Lisa Kuli 73b; warto�æ umowy 3.660,00
z³,

6) zawar³ umowê z firm¹ ELZAR
Us³ugi Elektryczne, Warszawa, na wy-
konanie inwentaryzacji o�wietlenia dro-
gowego w Markach; warto�æ umowy
2.440,00 z³,

7) zawar³ umowê z firm¹ �Kosztory-
sowanie - Projektowanie - Nadzór w Bu-
downictwie Wodnym i Melioracyjnym�
A. Makie³a, na sprawowanie nadzoru nad
realizacj¹ zadania pn. �Budowa kana³u
drena¿owego, odwadniaj¹cego korpus
ul. Granicznej w Markach�; warto�æ
umowy - 6.100,00 z³,

8) zawar³ umowê z £ukaszem Woja-
kowskim z Wo³omina na prowadzenie
koncertu podczas obchodów Dnia Papie-
skiego w Markach; warto�æ umowy -
500,00 z³,

9) zawar³ umowê z firm¹ FOTOGRA-
FIX, Gdynia na wykonanie piêciu pano-
ramicznych fotografii Marek wraz z au-

torskimi prawami maj¹tkowymi oraz gra-
fik¹ komputerow¹; warto�æ umowy -
1.342,00 z³,

10) zawar³ umowê z firm¹ BASMA
SECURITY, Warszawa, na zapewnienie
bezpieczeñstwa podczas festynu pt. �Za-
chowaj trze�wy umys³� w dniu 13 pa�-
dziernika br.; warto�æ umowy - 1.464,00
z³,

11) zawar³ umowê z firm¹ HUCK
Polska sp. z o. o., Wroc³aw, na wykona-
nie ogrodzenia boiska wielofunkcyjne-
go przy Szkole Podstawowej nr 3; war-
to�æ umowy - 59.849,54 z³,

12) zawar³ umowê z firm¹ AGA
DENDRON sp. j. A. Szymañska, War-
szawa, na wykonanie zabiegów pielêgna-
cyjnych drzew na terenie miasta Marki:
przy ul. Bandurskiego - jesion; przy ul.
S³onecznej - 3 topole, klon, 2 jesiony;
przy Placu Markiewicza - 2 lipy, wi¹z,
d¹b, jesion; przy ul. �rodkowej - d¹b;
przy ul. Dmowskiego - 2 dêby; przy ul.
Jutrzenki - d¹b i brzoza; warto�æ umowy
- 9.311,20 z³,

13) zawar³ umowê z Mazowieckim
Biurem Projektów MAPRO sp. z o. o.,
P³ock, na wykonanie aktualizacji kosz-
torysów inwestorskich budowy sali spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 4 w
Markach; warto�æ umowy - 2.481,48 z³,

14) zawar³ umowê z firm¹ �Wyceny,
Ekspertyzy A. Zalewski, Warszawa, na
sporz¹dzenie operatów szacunkowych,
okre�laj¹cych warto�æ rynkow¹ dzia³ek
o numerach ewidencyjnych: 20131,
20133, 201106 i 201114 z obrêbu 3-06
oraz 612 z obrêbu 3-08; warto�æ umowy
- 9.760,D0 z³,

15) zawar³ umowê z firm¹ URBUD
W. Urbañczyk, Warszawa, na poszerze-
nie nawierzchni ul. Ko�ciuszki przy
skrzy¿owaniu z ul. Okóln¹; warto�æ
umowy - 37.000,21 z³,

16) zawar³ umowê z Warszawskim
Przedsiêbiorstwem Geodezyjnym S.A.,
Warszawa, na opracowanie linii rozgra-
niczaj¹cych ulic: Czarnieckiego, Het-
mañskiej, Ketlinga, Projektowanej (od
ul. Wo³odyjowskiego do ul. Czarnieckie-
go), Poznañskiej, Pomnikowej, �ródla-
nej, Kar³owicza, Jutrzenki, Wilczej, M.
Konopnickiej oraz przed³u¿enia drogi do
FOMAR-u i ci¹gu (siêgacza) od ul. Mar-
sa; warto�æ umowy - 13.176,00 z³,

17) zawar³ umowê z Marcinem Sza-
b³owskim z Warszawy na budowê prze-
pustu na rowie melioracyjnym R-2

(dzia³ka nr ewid. 115 z obr. 1-01) przy
rzece Czarnej; warto�æ umowy -
34.823,25 z³,

18) zawar³ umowê z firm¹ �Koszto-
rysowanie - Projektowanie - Nadzór w
Budownictwie Wodnym i Melioracyj-
nym� A. Makie³a, Wo³omin, na sprawo-
wanie nadzoru inwestorskiego przy bu-
dowie przepustu na rowie melioracyjnym
R-2 (dzia³ka nr ewid. 115 z obr. 1-01)
przy rzece Czarnej; warto�æ umowy -
3.050,00 z³,

19) zawar³ umowê z firm¹ PROGEO
s.c., Warszawa, na wykonanie dokumen-
tacji geotechnicznej, ustalaj¹cej warun-
ki gruntowo - wodne posadowienia bu-
dynku komunalnego przy ul. Lisa Kuli
w Markach; warto�æ umowy - 6.100,00
z³,

20) zawar³ umowê z firm¹ PHU GRE-
DAN D. Grzegolec, Wo³omin, na wyko-
nanie ci¹gu pieszego na terenie dzia³ki
nr ewid. 75 z obr. 308 przy ul. Rejtana;
warto�æ umowy - 49.993,16 z³,

zamówienia z wolnej rêki - art. 67
ustawy Prawo zamówieñ publicznych

21) zawar³ umowê z firm¹ BC IN-
WEST J. Cieñ, Marki, na wykonanie do-
kumentacji projektowej modernizacji
budynku Szko³y Podstawowej nr 3; war-
to�æ umowy - 98.820,00 z³,

22) zawar³ dwie umowy z firm¹
SPUTNIK SOFTWARE, Poznañ, w za-
kresie sprawowania opieki autorskiej nad
oprogramowaniem komputerowym: ewi-
dencja dzia³alno�ci gospodarczej i kon-
cesje alkoholowe; warto�æ umów - ³¹cz-
nie 1.098,00 z³ (za rok),

23) zawar³ umowê z firm¹ Zak³ad Ro-
bót Ogólnobudowlanych W. Drózd, War-
szawa, na ocieplenie �cian budynku urzê-
du; warto�æ umowy - 18.789,66 z³,

wszczêcie postêpowañ o dokonanie
zamówieñ publicznych

24) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na budowê sieci wodo-
ci¹gowej w ul. Borówkowej i ul. Mic-
kiewicza w Markach.

25) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na dostawê ci¹gnika, roz-
drabniacza do ga³êzi, spychacza czo³o-
wego i kosiarki bijakowej.

26) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na budowê instalacji ga-
zowej, instalacji centralnego ogrzewania,
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E instalacji c.w.u, oraz adaptacji czê�ci stry-
chu na kot³owniê w budynku Mareckie-
go O�rodka Kultury przy ul. Fabrycznej
w Markach;

27) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na wybór banku obs³u-
guj¹cego bud¿et miasta Marki oraz jed-
nostek organizacyjnych gminy.

28) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na:

1. zabudowê fragmentu rowu
melioracyjnego przydro¿nego-komunal-
nego R-21112 ruroci¹giem drena¿owym
o d³ugo�ci 383,5m z rur PE-HD (15%
perforowany) o �rednicy 350 i 250 mm,
wykonanie 8 studni kontrolnych �redni-
cy 1200mm z osadnikiem 30cm,

2. wykonanie przepustu drogo-
wego �rednicy 600mm z rur ¿elbetowych
WIPRO, wykonanie studni kontrolnej
�rednicy 1200mm na za³amaniu przepu-
stu, z wylotem do kana³u drena¿owego
zakoñczonego klap¹ zwrotn¹ �rednicy
400mm, wylotu ¿elbetowego przepustu
z klap¹ zwrotn¹ �rednicy 600mm oraz
umocnienie korpusu rowów na wlocie i
wylocie przepustu p³ytami EKO.

29) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na budowê odwodnienia
ul. Sowiñskiego w Markach,

30) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na modernizacjê czê�ci
pomieszczeñ w budynku UM Marki, z
przeznaczeniem na serwerowniê,

31) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na budowê wodoci¹gu w
ul. ¯urawinowej w Markach,

32) postanowi³ wszcz¹æ postêpowa-
nie przetargowe w trybie przetargu nie-
ograniczonego na opracowanie projektu
modernizacji ul. Okólnej w Markach,

rozstrzygniêcia postêpowañ o doko-
nanie zamówieñ publicznych

33) rozstrzygn¹³ postêpowanie prze-
targowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na budowê kana³u drena¿owego,
odwadniaj¹cego korpus ul. Granicznej w
Markach. Wp³ynê³y w terminie 4 oferty.
Wybrano ofertê nr 4, z³o¿on¹ przez Za-
k³ad Us³ug Ogólnobudowlanych i Trans-
portu R. Przesmycki z siedzib¹ w Wo³o-
minie. Nastêpnie zosta³a zawarta stosow-
na umowa,

34) rozstrzygn¹³ postêpowanie prze-
targowe w trybie przetargu nieograniczo-

nego na budowê instalacji gazowej, in-
stalacji centralnego ogrzewania, instala-
cji c.w.u oraz adaptacji czê�ci strychu na
kot³owniê w budynku Mareckiego
O�rodka Kultury przy ul. Fabrycznej w
Markach. Wp³ynê³y w terminie 2 oferty.
Wybrano ofertê nr 1, z³o¿on¹ przez fir-
mê INS-BUD-POL K. Pugacz, z siedzi-
b¹ w Markach. Nastêpnie zosta³a zawar-
ta stosowna umowa,

35) rozstrzygn¹³ postêpowanie prze-
targowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na dostawê ci¹gnika, rozdrabnia-
cza do ga³êzi, spychacza czo³owego i
kosiarki bijakowej. Wp³ynê³y w termi-
nie 2 oferty. Wybrano ofertê nr 1, z³o¿o-
n¹ przez firmê URSMARZ sp.j. D. Ma-
jewska A. Bartczak, z siedzib¹ w War-
szawie. Nastêpnie zosta³a zawarta sto-
sowna umowa,

36) rozstrzygn¹³ postêpowanie prze-
targowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na wybór banku obs³uguj¹cego
bud¿et miasta Marki oraz jednostek or-
ganizacyjnych gminy. Wp³ynê³y w ter-
minie 3 oferty. Wybrano ofertê nr 2, z³o-
¿on¹ przez Spó³dzielczy Bank Ogrodni-
czy w Warszawie z siedzib¹ przy ul. Ra-
c³awickiej 10. Nastêpnie zosta³a zawar-
ta stosowna umowa,

37) rozstrzygn¹³ postêpowanie prze-
targowe w trybie przetargu nieograniczo-
nego na budowê sieci wodoci¹gowej w
ul. Borówkowej i ul. Mickiewicza w
Markach. Wp³ynê³y w terminie 2 oferty.
Wybrano ofertê nr 2, z³o¿on¹ przez fir-
mê Us³ugi Ogólnobudowlane, Instalacje
Wodnokanalizacyjne L. ̄ bikowski, z sie-
dzib¹ w Ostro³êce. Nastêpnie zosta³a
zawarta stosowna umowa,

Z ZAKRESU ZARZ¥DU
MIENIEM KOMUNALNYM

38) zawar³ umowy, dotycz¹ce sp³aty
w ratach zaleg³o�ci czynszowych z tytu-
³u wynajmu:

� lokalu mieszkalnego przy ul. Ja-
snej 5,

� lokalu mieszkalnego przy ul. Pi³sud-
skiego 109d,

� lokalu mieszkalnego przy ul. Okól-
nej 34196,

� lokalu mieszkalnego przy ul. Wspól-
nej 22,

� lokalu mieszkalnego przy ul. Pi³sud-
skiego 82,

39) skierowa³ do S¹du Rejonowego
w Wo³ominie 6 pozwów: o nakaz zap³a-
ty - 4 pozwy, w sprawie eksmisji - 2 po-
zwy,

40) zawar³ umowê najmu lokalu u¿yt-

kowego o powierzchni 18 m2, po³o¿o-
nego w Markach przy ul. Pi³sudskiego
78,

41) zawar³ umowy dzier¿awy:
� czê�ci �ciany o pow. 18 m2 (rekla-

ma) w budynku przy ul. Pi³sudskiego 113
- umowa z firm¹ VILLA DEVELOP-
MENTS sp. z o. o., Warszawa ul. Kier-
bedzia 4,

� czê�ci dzia³ki nr ewid. 73 przy ul.
Wspólnej - umowa z firm¹ PROSPORT
SYSTEM sp. z o. o., Marki ul. Ma³a-
chowskiego 11105,

Z ZAKRESU INICJATYW
UCHWA£ODAWCZYCH ORAZ
SPRAW ORGANIZACYJNYCH

42) przyj¹³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³ i skierowa³ je do Przewodnicz¹-
cej Rady, celem nadania im biegu:

� w sprawie wyra¿enia zgody na za-
warcie przedwstêpnej umowy zamiany
nieruchomo�ci (Druk nr 94) - projekt wy-
cofany,

� w sprawie ustalenia stawek podat-
ku od nieruchomo�ci (Druk nr 95),

� w sprawie wyra¿enia zgody na przy-
znanie prawa w³asno�ci nieruchomo�ci
zamiennej w ramach odszkodowania
przys³uguj¹cego za nieruchomo�ci prze-
jête pod drogi publiczne (Druk nr 96),

� w sprawie zmiany uchwa³y nr
XI6912007 Rady Miasta Marki z dnia 5
wrze�nia w sprawie okre�lenia zakresu i
formy informacji o przebiegu bud¿etu
gminy za pierwsze pó³rocze oraz infor-
macji o przebiegu wykonania planu fi-
nansowego samorz¹dowych instytucji
kultury (Druk nr 97),

� w sprawie ustalenia stawek podat-
ku od �rodków transportowych oraz
zwolnieñ w tym podatku (Druk nr 98),

� zmieniaj¹cej uchwalê nr V12312007
Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007
roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki
(Druk nr 101),

� w sprawie nieskorzystania z przy-
s³uguj¹cego gminie prawa pierwokupu
(Druk nr 103),

� w sprawie nieskorzystania z przy-
s³uguj¹cego gminie prawa pierwokupu
(Druk nr 104),

� w sprawie sprzeda¿y w trybie bez-
przetargowym niezabudowanej nieru-
chomo�ci gruntowej oraz wyra¿enia zgo-
dy na udzielenie bonifikaty (Druk nr
106),

� w sprawie nadania nazwy ulicy w
Markach (Druk nr 107),

� w sprawie utworzenia jednostki or-
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ganizacyjnej pod nazw¹: Zespól Obs³ugi
Placówek O�wiatowych w Markach (Druk
nr108),

� w sprawie utworzenia jednostki or-
ganizacyjnej pod nazw¹: Zak³ad Us³ug
Komunalnych w Markach (Druk nr 109),

� w sprawie utworzenia jednostki or-
ganizacyjnej pod nazw¹: O�rodek Sportu
i Rekreacji w Markach (Druk nr 110),

� w sprawie podwy¿szenia kapita³u za-
k³adowego i objêcia udzia³ów w podwy¿-
szonym kapitale zak³adowym jednooso-
bowej spó³ki Miasta Marki dzia³aj¹cej pod
firm¹ �Wodoci¹g Marecki� Spó³ka z ogra-
niczon¹ odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w
Markach (Druk nr 111),

� zmieniaj¹cej uchwa³ê nr VI23J2007
Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007
roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki
(Druk nr 112),

� w sprawie �Za³o¿eñ do planu zaopa-
trzenia w ciep³o, energiê elektryczn¹ i pa-
liwa gazowe miasta Marki� (Druk nr 113),

� w sprawie ustalenia na rok 2008 re-
gulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ oraz
szczegó³owe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków za wys³ugê lat, mo-
tywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz szczegó³owe warunki oblicza-
nia i wyp³acania wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i godziny dora�nych
zastêpstw (Druk nr 114),

� w sprawie wyboru banku do obs³ugi
bud¿etu miasta Marki oraz podleg³ych
jednostek organizacyjnych (Druk nr 115),

� zmieniaj¹cej uchwa³ê nr VI2312007
Rady Miasta Marki z dnia 21 lutego 2007
roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki
(Druk nr 116),

43) wyda³ Zarz¹dzenia:
� Nr 3812007 w sprawie wprowadze-

nia zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,
� Nr 3912007 w sprawie powo³ania

obwodowych komisji wyborczych w Mar-
kach,

� Nr 40/2007 w sprawie przygotowa-
nia stanowiska kierowania w Systemie
Kierowania Bezpieczeñstwem Narodo-
wym w Markach,

� Nr 4112007 w sprawie powo³ania
Komisji Przetargowej do przeprowadze-
nia nieograniczonego przetargu ustnego
na sprzeda¿ niezabudowanych nierucho-
mo�ci komunalnych,

� Nr 42120D7 w sprawie okre�lenia
formy przetargu na zbycie niezabudowa-
nej nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej
mienie komunalne wymienionej w
Uchwale Nr X17412007 Rady Miasta
Marki z dnia 5 wrze�nia 2007 roku,

� Nr 4312007 w sprawie powo³ania
Komisji Przetargowej do przeprowadze-
nia nieograniczonego przetargu ustnego
na sprzeda¿ niezabudowanej nieruchomo-
�ci komunalnej wymienionej w Uchwale
Nr X17412007 Rady Miasta Marki z dnia
5 wrze�nia 2DD7 roku,

� Nr 44/2007 w sprawie zatwierdzenia
stanów organizacji szkó³ i przedszkoli
prowadzonych przez miasto Marki, w
roku szkolnym 2007 -2008,

� Nr 4512007 w sprawie zmiany Re-
gulaminu Organizacyjnego Urzêdu Mia-
sta Marki,

� Nr 4612007 w sprawie wprowadze-
nia zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,

� Nr 47/2007 w sprawie wprowadze-
nia zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,

� Nr 4812007 w sprawie zmiany w
sk³adach obwodowych komisji wybor-
czych w Markach,

� Nr 4912007 w sprawie zmiany sk³a-
du osobowego Gminnej Komisji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych,

� Nr 5012007 w sprawie og³oszenia
konkursu ofert na urzêdnicze stanowisko
pracy: Naczelnik Wydzia³u Finansowo-
Bud¿etowego,

� Nr 5112007 do 7212007 w sprawie
sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym nie-
zabudowanych nieruchomo�ci grunto-
wych stanowi¹cych mienie komunalne,
przeznaczonych w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego miasta
Marki pod zabudowê mieszkaniow¹
(dzia³ki o numerach ewidencyjnych: 31/
25, 31/26, 31/29-31/33, 31/35-31/40, 31/
42-31/49 z obrêbu 4-06)

� Nr 731 w sprawie wprowadzenia
zmian w bud¿ecie miasta na 2007 rok,

� Nr 7412007 w sprawie wyznaczenia
dnia 2 listopada 2007 roku dniem wol-
nym od pracy,

44) wyda³ nastêpuj¹ce decyzje admi-
nistracyjne:

95 decyzji podatkowych, w tym:
� 66 decyzji ustalaj¹cych wymiar po-

datku,
� 29 decyzji zmieniaj¹cych wysoko�æ

podatku, 15 decyzji z zakresu windyka-
cji, w tym:

� 3 decyzje w sprawie umorzenia zale-
g³o�ci z tytu³u podatku od �rodków trans-
portu,

� 12 decyzji w sprawie umorzenia za-
leg³o�ci z tytu³u podatku od nieruchomo-
�ci,

29 decyzji z zakresu ewidencji dzia³al-
no�ci gospodarczej w tym:

� 20 decyzji w sprawie likwidacji dzia-
³alno�ci gospodarczej,

� 1 decyzjê w sprawie wygaszenia ze-
zwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholo-
wych,

� 6 decyzji zezwalaj¹cych na sprzeda¿
napojów alkoholowych (w sklepach spo-
¿ywczo - przemys³owych przy ul. Szkol-
nej 6, ul. Okólnej 26a i ul. Bandurskiego
3),

� 2 decyzje w sprawie umorzenia po-
stêpowania,

172 decyzje z zakresu zarz¹du dróg, w
tym:

� 50 decyzji zezwalaj¹cych na zajêcie
pasa drogi,

� 51 decyzji zezwalaj¹cych na umiesz-
czenie urz¹dzenia w pasie drogi (do ce-
lów projektowych),

� 56 decyzji zezwalaj¹cych na umiesz-
czenie urz¹dzenia w pasie drogi,

� 15 decyzji zezwalaj¹cych na lokali-
zacjê zjazdu,

17 decyzji z zakresu gosp. nierucho-
mo�ciami i planowania przestrzennego w
tym:

� 15 decyzji zatwierdzaj¹cych podzia³
nieruchomo�ci,

� 2 decyzje w sprawie warunków za-
budowy i zagospodarowania nieruchomo-
�ci,

14 decyzji z zakresu ochrony �rodowi-
ska, w tym:

� 9 decyzji w sprawie zezwolenia na
wycinkê drzew,

� 4 decyzje w sprawie zezwolenia na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w
zakresie usuwania nieczysto�ci sta³ych i
p³ynnych,

� 1 decyzjê w sprawie odmowy wsz-
czêcia postêpowania,

17 decyzji z zakresu wydzia³u o�wiaty,
w tym:

� 250 decyzji przyznaj¹cych stypen-
dium szkolne,

� 10 decyzji w sprawie odmowy przy-
znania stypendiów,

45) zawar³ porozumienie z Powiato-
wym Urzêdem Pracy w Wo³ominie w za-
kresie odbywania sta¿u pracy w Urzêdzie
Miasta Marki przez osoby bezrobotne,

Z ZAKRESU
POMOCY SPO£ECZNEJ
46) wyda³ 1112 decyzji, w tym:
� 39 decyzji w sprawie dodatków

mieszkaniowych,
� 401 decyzji, dotycz¹cych �wiadczeñ

z pomocy spo³ecznej,
� 611 decyzji, dotycz¹cych �wiadczeñ

rodzinnych,
� 61 decyzji w sprawie zaliczek alimen-

tacyjnych.
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§ 2
Regulamin obowi¹zuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2008

roku.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowiec-
kiego z moc¹ od 1 stycznia 2008 roku.

Uchwa³a Nr XIII/105/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie �Za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o,
energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe Miasta Marki�

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z
pó�niejszymi zmianami) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006
roku. Nr 89, poz. 625 z pó�niejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

§1
Przyjmuje siê �Za³o¿enia do planu zaopatrzenia w cie-

p³o, energiê elektryczn¹ i paliwa gazowe Miasta Marki�,
stanowi¹ce za³¹cznik do uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowiec-
kiego.

Uchwa³a Nr XII/103/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 31 pa�dziernika 2007 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz.. 1591 z pó�n. zm.), uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1
Nadaje siê drodze publicznej numer 631 biegn¹cej z

Warszawy do Nieporêtu, po³o¿onej w granicach admini-
stracyjnych miasta Marki i zlokalizowanej na dzia³kach o

Uchwa³a Nr XIII/107/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie do
zasobu nieruchomo�ci gminnych,  nieruchomo�ci

osób fizycznych

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 roku  o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na nabycie do zasobu nieruchomo-

�ci gminnych, nieruchomo�ci gruntowych stanowi¹cych
w³asno�æ osób fizycznych, wymienionych w wykazie nie-
ruchomo�ci stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§ 2
Nabycie w³asno�ci wymienionych w § 1 nieruchomo�ci

nast¹pi ze �rodków pochodz¹cych z bud¿etu Gminy za
cenê nie wy¿sz¹ od warto�ci rynkowej nieruchomo�ci.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XIII/106/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 14 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu okre�la-
j¹cego wysoko�æ oraz szczegó³owe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatku za wys³ugê lat,

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i

godziny dora�nych zastêpstw.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 30 ust.
6 w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97,
poz. 674 z pó�niejszymi zmianami) oraz po uzgodnieniu
ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli,
uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê regulamin okre�laj¹cy wysoko�æ oraz szcze-

gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pra-
cy oraz szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-
ra�nych zastêpstw, w brzmieniu okre�lonym w za³¹czniku
do uchwa³y.
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

Dokoñczenie ze str. 13

F

numerach  ewidencyjnych: 8 w obr. 2-01; 3 w obr. 1-07; 2
w obr. 1-08; 1 w obr. 2-02; 4 obr. 1-11; 4 w obr. 1-18; 1 w
obr. 2-03; 22 w obr. 4-02; 2 w obr. 2-04; 4 w obr. 4-05,
nazwê �Ksiêdza Antoniego Po³askiego�.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia

og³oszenia.

Uchwa³a Nr XII /102/2007
Rady  Miasta  Marki

z dnia 31 pa�dziernika  2007 roku.

w sprawie sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym
niezabudowanej  nieruchomo�ci gruntowej  oraz 

wyra¿enia  zgody na udzielenie bonifikaty  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.)  oraz art.
13 ust.1, art.  37 ust. 2 pkt. 10 , art. 67 ust. 1 i 3 i art. 68
ust. 1 pkt. 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
261,  poz. 2603  z pó�n.zm.) uchwala siê, co nastêpuje:   
 

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na sprzeda¿ w trybie bezprzetargo-

wym niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej,  po³o¿o-
nej  w Markach w rejonie ul. Z¹bkowskiej, oznaczonej
ewidencyjnie jako dzia³ka nr 54/48 o  pow. 210 m2 w obrê-
bie 5-05, uregulowana w ksiêdze wieczystej  Kw. 72201 z
wpisem w dziale II  Gminy Miasto Marki jako w³a�ciciela,
przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod obiekty ko�cio³a parafialnego z nie-
zbêdnym zapleczem i infrastruktur¹, na rzecz Parafii Rzym-
sko-Katolickiej Naj�wiêtszej Maryi Panny Matki Ko�cio³a -
Diecezja Warszawsko-Praska, Marki ul. Z¹bkowska 54B,

§ 2
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta Marki do udzielenia

przy sprzeda¿y nieruchomo�ci opisanej w §1 niniejszej
uchwa³y, 99% bonifikaty od ceny nieruchomo�ci ustalo-
nej  na podstawie jej warto�ci okre�lonej przez  rzeczo-
znawcê maj¹tkowego.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a XII/101/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 31 pa�dziernika 2007 roku

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod
nazw¹: Zak³ad Us³ug Komunalnych w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmia-
nami), art. 21 ust.1pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Tworzy siê jednostkê organizacyjn¹ pod nazw¹ Zak³ad

Us³ug Komunalnych w Markach.

§ 2
Nadaje siê Zak³adowi Us³ug Komunalnych w Markach

statut w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§ 3
Zak³ad Us³ug Komunalnych w Markach zostanie wypo-

sa¿ony w maj¹tek niezbêdny do jego funkcjonowania.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Uchwa³a Nr XII/100/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 31 pa�dziernika 2007 roku

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod
nazw¹: Zespó³ Obs³ugi Placówek O�wiatowych w

Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmia-
nami), art. 21 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
pó�niejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7
wrze�nia 1991 roku o systemie o�wiaty (tekst jednolity Dz.
U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z pó�niejszymi zmiana-
mi) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Tworzy siê jednostkê organizacyjn¹ pod nazw¹ Zespó³

Obs³ugi Placówek O�wiatowych w Markach.

§ 2
Nadaje siê Zespo³owi Obs³ugi Placówek O�wiatowych w

Markach statut w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y.

§ 3
Zespó³ Obs³ugi Placówek O�wiatowych w Markach zo-

stanie wyposa¿ony w maj¹tek niezbêdny do jego funkcjo-
nowania.
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Uchwa³y Rady Miasta Marki

E § 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2008 roku.

Uchwa³a Nr XII/99/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 31 pa�dziernika 2007 roku

w sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego i
objêcia udzia³ów w podwy¿szonym kapitale zak³ado-
wym jednoosobowej spó³ki Miasta Marki dzia³aj¹cej

pod firm¹ �Wodoci¹g Marecki� Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialno�ci¹ z siedzib¹ w Markach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g i h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami), uchwala siê co nastêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na podwy¿szenie kapita³u zak³ado-

wego jednoosobowej spó³ki Miasta Marki dzia³aj¹cej pod
firm¹ �Wodoci¹g Marecki� Spó³ka z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹� z siedzib¹ w Markach, wpisanej do Krajowe-
go Rejestru S¹dowego pod nr 0000135355, prowadzone-
go przez S¹d Rejonowy m. st. Warszawy XIV Wydzia³
Gospodarczy KRS.

§ 2
Wyra¿a siê wolê objêcia przez Miasto Marki 8.349 udzia-

³ów po 1000 z³otych ka¿dy o ³¹cznej warto�ci nominalnej
8.349.000 z³otych w podwy¿szonym kapitale zak³adowym
spó³ki, o której mowa w § 1.

§ 3
Udzia³y, o których jest mowa w § 1 zostan¹ objête i pokryte

aportem w postaci dokumentacji technicznej i pozwoleñ na
budowê dotycz¹cej kanalizacji sanitarnej na obszarze aglo-
meracji miasta Marki wyszczególnionych w za³¹czniku do
uchwa³y, o ³¹cznej warto�ci 5.348.864 z³otych (s³ownie: piêæ
milionów trzysta czterdzie�ci osiem tysiêcy osiemset sze�æ-
dziesi¹t cztery z³ote) oraz wk³adem pieniê¿nym w wysoko�ci
3.000.136 z³otych (s³ownie: trzy miliony sto trzydzie�ci sze�æ
z³otych) ze �rodków przewidzianych na ten cel w bud¿ecie
Miasta Marki w dziale 900 rozdziale 90095 § 6010.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a nr XII/98/2007
Rady Miasta Marki

z dnia 31 pa�dziernika 2007 roku

zmieniaj¹ca uchwa³ê nr V/23/2007 Rady Miasta Marki
z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie bud¿etu Miasta

Marki na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z
pó�niejszymi zmianami), art. 179, 182 i 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 401 i
406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
�rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 129, poz.
902 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr V/23/2007 Rady Miasta Marki z dnia 21

lutego 2007 roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki na 2007
rok zmienionej uchwa³¹ nr VI/35/2007 Rady Miasta Marki
z dnia 21 marca 2007, uchwa³¹ nr VII/36/2007 Rady Mia-
sta Marki z dnia 18 kwietnia 2007, uchwa³¹ nr VIII/49/2007
Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2007 roku, uchwa³¹ nr
IX/57/2007 Rady Miasta Marki z dnia 20 czerwca 2007,
uchwa³¹ nr X/71/2007 Rady Miasta Marki z dnia 5 wrze-
�nia 2007 roku i uchwa³¹ nr XI/78/2007 Rady Miasta Mar-
ki z dnia 3 pa�dziernika 2007 roku wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1) w planie dochodów bud¿etu miasta na 2007 rok -
zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) w planie wydatków bud¿etu miasta na 2007 rok - zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr V/23/2007 otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) za³¹cznik nr 4 do uchwa³y nr V/23/2007 otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) za³¹cznik nr 10 do uchwa³y nr V/23/2007 otrzymuje
brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta

Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym

Województwa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
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Waøne telefony i adresy

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

(((((781-38-30    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. 38 wew. 138
Biuro Rady pok. 38 wew. 138
rada.miasta@marki.pl
Skarbnik pok. 26 wew. 126
skarbnik@marki.pl
Sekretarz pok. 24 wew. 124
sekretarz@marki.pl
Wydzia≥ Zarzπdu DrÛg pok. 21` wew. 121

kier. wew. 115
drogi@marki.pl
Wydzia≥ Inwestycji pok. 18, 19

wew. 108, 118, 119
inwestycje@marki.pl
Wydzia≥ 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. 143
informatyk@marki.pl
Wydzia≥ Finansowo - Budøetowy
Naczelnik `pok. 41 wew. 111
finansowy@marki.pl
Podatki pok. 7 wew. 147
podatki@marki.pl
Kasa wew. 145
Windykacja pok. 8 wew. 148
windykacja@marki.pl
P≥ace pok. 11

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

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

pok. 4,5,9
wew. 105, 128, 142

komunalny@marki.pl
Wydzia≥ Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa pok. 30 wew. 130
srodowisko@marki.pl
Wydzia≥ Prawny pok. 32 wew. 153
Wydzia≥ Spraw Obywatelskich
Urzπd Stanu Cywilnego pok. 33 wew. 133
usc@marki.pl
Ewidencja Ludnoúci
Dowody Osobiste pok. 35 wew. 131
rso@marki.pl
Wydzia≥ Techniczny ul. Lisa Kuli 3       ((((( 781-11-01
techniczny@marki.pl
Wydzia≥ Oúwiaty ul. Duøa 3

  (  (  (  (  ( 771-37-34
oswiata@marki.pl
Wydzia≥ ds. przygotowania i wdraøania programÛw unij-
nych oraz promocji miasta pok. 25 wew. 125
e-mail: pir@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: miejscach
przechowywania przedmiotÛw pochodzπcych z przestÍpstwa
- chcesz podzieliÊ siÍ z policjπ ciekawymi informacjami - ZA-
DZWO—: Gwarantujemy pe≥nπ anonimowoúÊ, kaøda infor-
macja zostanie sprawdzona. 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

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

Apteka ÑARALIAî ((((( 771-29-80
ul. Klonowa 6A
czynna pon. - pt. 800 - 2000, sob. 830 - 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
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

ul. Lisa Kuli 3A, ((((( 771 30 23, 761 91 77
fax. 771 43 03

Parafie
pw. úw. Izydora,
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 781 10 51
pw. úw. Andrzeja Boboli,
Al. Pi≥sudskiego 248 ((((( 781 14 92
pw. Matki Boøej KrÛlowej Polski,
ul. Jutrzenki 26 ((((( 781 13 41
pw. NajúwiÍtszej Maryii Panny Matki Koúcio≥a,
ul. Zπbkowska ((((( 602 451 677

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
Niepubliczne Przedszkole ÑDzieciÍcy Rajî
ul. Pi≥sudskiego 180 ((((( 771 48 05

Szko≥y
SP nr 1, ul. OkÛlna 14 ((((( 781 10 26
sp1@marki.net.pl
SP nr 2, ul. Szkolna 9 ((((( 781-11-29
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

ÑAD ASTRAî ((((( 781- 29-03
Prywatna Szko≥a Podstawowa
i Prywatne Gimnazjum Nr 1 w Markach,

e-mail adastra@neostrada.pl

Niepubliczne Liceum OgÛlnokszta≥cπce dla Doros≥ych
Niepubliczne Liceum Uzupe≥niajπce OgÛlnokszta≥cπce dla
Doros≥ych
Policealna Niepubliczna Szko≥a ÑCollegeî Gastronomiczno-
Hotelarska
Al. Pi≥sudskiego 93 ((((( 423- 90-27

((((( 0-607 133 299

Pe≥nomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych

pok. 27 wew. 127
profilaktyka@marki.pl

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802


