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Poszukujemy úwiadkÛw wypad-
ku, w wyniku ktÛrego úmierÊ poniÛs≥
82-letni mÍøczyzna przechodzπcy
przez przejúcie dla pieszych. Do wy-
padku dosz≥o w sobotÍ 24. czerwca
oko≥o godziny 9.55 w Markach na
skrzyøowaniu ulic Legionowej i Pi≥-
sudskiego (trasa Warszawa - Bia≥y-
stok). Na przejúciu dla pieszych, na
ul. Legionowej pod samochÛd ciÍøa-
rowy (typu TIR) przystosowany do
przewozu kruszywa bπdü piasku (ko-
lor kabiny jasny, skrzynia ≥adunkowa
koloru szarego), jadπcy lewym pasem,
dosta≥ siÍ 82-letni mÍøczyzna. NastÍp-
nie potrπcony przez ciÍøarÛwkÍ do-
sta≥ siÍ pod ko≥a i pod spÛd alfy ro-
meo jadπcej bezpoúrednio za ciÍøa-
rÛwkπ. Marek I. (51 l.) kierujπcy tym

samochodem przejecha≥ przez skrzy-
øowanie, skrÍci≥ w kierunku Radzy-
mina i zatrzyma≥ siÍ w zatoczce na
ulicy Pi≥sudskiego.

W wyniku poniesionych obraøeÒ

Kolejny
tragiczny
wypadek

Policjanci zabezpieczaj¹ �lady na miejscu tragedii. Fot. KPP Wo³omin
Stanis≥aw N. zmar≥ na miejscu.

CiÍøarÛwka odjecha≥a z miejsca
zdarzenia nie zatrzymujπc siÍ.

M a m y  z d o l n ¹  m ³ o d z i e ¿

Burmistrz Janusz Werczyñski wrêcza nagrodê Karolinie Sk³odowskiej,
najlepszej absolwentce Szko³y Podstawowej nr 3.

Rok szkolny 2005/2006 naleøa≥ do
udanych, o czym moøe úwiadczyÊ
wiele radoúci, nagrÛd i pochwa≥ pod-
czas uroczystoúci zakoÒczenia nauki
w naszych placÛwkach oúwiatowych.
Od kilku lat burmistrz miasta Marki
nagradza najlepszych absolwentÛw
naszych szkÛ≥. Intencjπ w≥adz samo-
rzπdowych jest, aby te wyrÛønienia
uczniÛw koÒczπcych naukÍ w szko-
≥ach bÍdπcych pod opiekπ miasta by≥y
zachÍtπ dla m≥odszych uczniÛw do
intensywnej pracy, do osiπgania jak
najlepszych wynikÛw w nauce. Na
zakoÒczenie tego roku szkolnego
uczniowie, ktÛrzy mieli najwyøsze
úrednie ocen otrzymali albumy z de-
dykacjπ burmistrza.

O wyrÛøniajπcych siÍ uczniach pi-
szemy w tym wydaniu biuletynu ÑIn-
formacje z Ratuszaî.
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Po¿egnanie
proboszcza
15 czerwca, w czasie uroczystoúci

Boøego Cia≥a w parafii pw. åw. Izy-
dora mia≥o miejsce poøegnanie ksiÍ-
dza proboszcza Henryka Droødøa.
Ks. Droødø przez ostatnie 13 lat spra-
wowa≥ funkcjÍ proboszcza w Mar-
kach. Proboszcz zosta≥ poøegnany
przez rÛøne úrodowiska i organizacje
dzia≥ajπce w naszym mieúcie, a takøe
przez RadÍ Miasta Marki i Burmistrza
Miasta Marki.

Øegnamy ks. Droødøa, ktÛry by≥ z
nami przez trzynaúcie lat. Pozostanie
on w naszej wdziÍcznej pamiÍci, øy-
czymy mu wiele £ask Boøych w dal-
szej pracy kap≥aÒskiej.

Nowym proboszczem, ktÛry przy-
by≥ do naszego miasta juø w sobotÍ
17 czerwca, jest ks. Zygmunt Wirkow-
ski pe≥niπcy dotπd pos≥ugÍ kap≥aÒskπ
w parafii pw. Matki Boskiej RÛøaÒco-
wej na BrÛdnie.

Witamy nowego proboszcza, za-
pewniajπc o naszej øyczliwoúci i chÍ-
ci wspÛ≥pracy dla dobra parafialnej
wspÛlnoty.

Chodniki
przy Legionowej
Rada Miasta Marki podjÍ≥a uchwa-

≥Í dotyczπcπ wyraøenia zgody na re-
alizacjÍ wspÛlnego zadania inwesty-
cyjnego polegajπcego na budowie
chodnikÛw i zjazdÛw w ul. Legiono-
wej na odcinku od Al. Pi≥sudskiego
do ul. Spacerowej. Kilkuletnie stara-
nia, ktÛrych adresatem by≥ Mazowiec-
ki Zarzπd DrÛg WojewÛdzkich do tej
pory spotyka≥y siÍ z niezrozumia≥ym
stanowiskiem, øe miasto Marki we-
ümie na siebie wiÍkszoúÊ kosztÛw i
trud organizacyjny zwiπzany z tym
przedsiÍwziÍciem. Jest to droga wo-
jewÛdzka i zarzπdca tej drogi powi-
nien byÊ inwestorem ponoszπcym co
najmniej po≥owÍ kosztÛw. Zarzπd
WojewÛdztwa Mazowieckiego uzna≥
argumenty miasta Marki i zobowiπ-
za≥ MZDW do realizacji inwestycji
jeszcze w 2006 r. WartoúÊ prac szacu-
je siÍ na oko≥o 900 tys. z≥. Miasto Mar-
ki przeznaczy na ten cel kwotÍ 350
tys. z≥, a takøe zobowiπza≥o siÍ do
pozyskania terenÛw pod inwestycjÍ
(w dwÛch miejscach konieczne bÍdzie
wykupienie gruntÛw prywatnych).

Veto wojewody
Wojewoda mazowiecki rozstrzy-

gniÍciem nadzorczym z dnia 2 czerw-

ca 2006 r. stwierdzi≥ niewaønoúÊ
uchwa≥y nr XXXIX/285/2006 Rady
miasta Marki z dnia 26 kwietnia 2006
r. w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodÍ i zbio-
rowe odprowadzanie úciekÛw na te-
renie miasta Marki w okresie od 1
czerwca 2006 r. do 31 maja 2007 r.
Przyczynπ stwierdzenia niewaønoúci
by≥ zapis w uchwale okreúlajπcy, øe
ma ona byÊ opublikowana w Dzien-
niku UrzÍdowym WojewÛdztwa Ma-
zowieckiego. Zdaniem wojewody,
uchwa≥a ta nie jest ürÛd≥em prawa
miejscowego, i chociaø jest to poglπd
dyskusyjny, Rada Miasta Marki na
wniosek burmistrza Janusza We-
rczyÒskiego zgodzi≥a siÍ podjπÊ raz
jeszcze tÍ uchwa≥Í juø bez kwestiono-
wanego zapisu.

Sentymentalna
podró¿
W pierwszy dzieÒ wakacji, 24

czerwca Towarzystwo PrzyjaciÛ≥ Ma-
rek przy wspÛ≥pracy UrzÍdu Miasta
zorganizowa≥o wycieczkÍ do Socha-
czewa, gdzie mieúci siÍ Muzeum Ko-
lei Wπskotorowej. Sentymentalna
podrÛø kolejkπ wπskotorowπ do
Puszczy Kampinoskiej

jak niegdyú z Warszawy do Marek,
Pustelnika, Strugi by≥a okazjπ do pro-
pagowania celu, jakim jest sprowa-
dzenie do naszego miasta lokomoty-
wy kolejki wπskotorowej. ÑSamowa-
rekî w Markach by≥by nawiπzaniem
do historii, do wp≥ywu, jaki mia≥a
kolejka na øycie mieszkaÒcÛw, na roz-
wÛj miasta.

Dla policji
Komendant Sto≥eczny Policji po-

dziÍkowa≥ mareckim w≥adzom samo-
rzπdowym za dofinansowanie zaku-
pu samochodu typu furgon dla poli-
cji w Markach. Kwota dofinansowa-
nia wynios≥a 30 tys. z≥otych. Jest to
kolejny przyk≥ad pomocy ze strony
samorzπdu, praktycznie kaødy ma-
recki radiowÛz by≥ w czÍúci lub w ca-
≥oúci kupowany za pieniπdze pocho-
dzπce z miejskiego budøetu.

Z policj¹ u starosty
22 czerwca w siedzibie Starostwa

Powiatu Wo≥omiÒskiego odby≥o siÍ
spotkanie z udzia≥em zastÍpcy Ko-
mendanta Sto≥ecznego Policji inspek-
tora Romana TrzcieliÒskiego. Podczas
tego spotkania omÛwiona zosta≥a
kwestia budowy Komisariatu Policji
w Markach. Komendant Sto≥eczny

Policji zadeklarowa≥ nieustajπce sta-
rania KSP o pozyskanie úrodkÛw na
to, aby budowa komisariatu w Mar-
kach rozpoczÍ≥a siÍ jeszcze w tym
roku. Burmistrz miasta Marki Janusz
WerczyÒski przedstawi≥ wystπpienia
skierowane do Komendanta G≥Ûwne-
go Policji, Ministra Spraw WewnÍtrz-
nych oraz do Marsza≥ka WojewÛdz-
twa Mazowieckiego. Komendant
TrzcieliÒski przyjπ≥ z satysfakcjπ ini-
cjatywy mareckiego samorzπdu, li-
czπc szczegÛlnie na pomoc marsza≥-
ka, bowiem wojewÛdztwo ma w bu-
døecie duøo úrodkÛw na bezpieczeÒ-
stwo. Pomoc finansowa ze strony sa-
morzπdu zarÛwno wojewÛdzkiego,
jak i miejskiego moøe znacznie przy-
spieszyÊ rozpoczÍcie budowy komi-
sariatu.

Marecki
O�rodek Zdrowia
21 czerwca odby≥o siÍ Walne Zgro-

madzenie WspÛlnikÛw spÛ≥ki Marec-
ki Oúrodek Zdrowia. Zatwierdzono
bilans spÛ≥ki, Zarzπd i Rada Nadzor-
cza otrzyma≥y absolutorium.

Sportowy
rok szkolny
22 czerwca w Szkole Podstawowej

nr 5 w Wo≥ominie uroczyúcie zakoÒ-
czono i podsumowano szkolny rok
sportowy na terenie powiatu wo≥o-
miÒskiego. W trakcie uroczystoúci
podziÍkowano nauczycielom wycho-
wania fizycznego, ktÛrzy zaangaøo-
wali siÍ w organizacjÍ imprez w ra-
mach Szkolnego Zwiπzku Sportowe-
go, Warszawskiej Olimpiady M≥o-
dzieøy. DziewiÍciu wyrÛøniajπcym siÍ
nauczycielom z terenu Marek zosta≥y
wrÍczone albumy z okolicznoúciowπ
dedykacjπ. Ci najlepsi to: Anna Ko-
nopka, Ewa Dobrowolska, Dagmara
Grajczak, Katarzyna Pankowska, Bo-
øena Markiewicz, S≥awomir £agocki,
Dariusz Borkowski, Micha≥
Chrzπszcz oraz Cezary Smarzewski.

Rozbudowa sieci
RozstrzygniÍto przetarg na rozbu-

dowÍ sieci wodociπgowej na terenie
miasta Marki.

CzÍúÊ I obejmuje ulicÍ Pi≥sudskie-
go od ul Wczasowej do ul £πcznej
oraz ul. Weneckπ.

CzÍúÊ II - ulice Piaskowπ, Granicz-
nπ, Øwirowπ, LegionÛw Polskich.

Wybrano ofertÍ firmy STD NASI-
£OWSKI.
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Akcja
�Wakacje  2006�
ZakoÒczy≥ siÍ rok szkolny

2005/2006 i uczniowie rozpoczÍli
upragnione wakacje. PiÍkna, let-
nia, wakacyjna pogoda zaprasza
do korzystania z uciech letniego
wypoczynku.

Aby w czasie wakacji zapewniÊ
moøliwoúÊ wyjazdu jak najwiÍkszej
liczbie mareckich dzieci i m≥odzie-
øy w≥adze miasta zadba≥y o prze-
znaczenie na ten cel úrodkÛw finan-
sowych w wysokoúci 60.000 z≥.

OgÛ≥em z letniego wypoczynku
organizowanego w rÛønorodnych
formach poczynajπc od kolonii po-
przez obozy sportowe czy harcer-
skie skorzysta oko≥o 400 dzieci.

Wszyscy organizatorzy letniego
wypoczynku otrzymali wsparcie fi-
nansowe w zaleønoúci od iloúci
uczestnikÛw przy dofinansowaniu
po 150 z≥. na jedno dziecko.

Marecka parafia w Pustelniku
zorganizowa≥a wyjazd nad morze
(SiarorøÍty) dla ponad 80 dzieci, a
parafia w Strudze w gÛrach (£ody-
gowice) dla 30 dzieci.

Hufiec Warszawa Praga PÛ≥noc
zorganizowa≥ swoim 40 zuchom i
harcerzom obozy na Mazurach oraz
w okolicach Jeziora W≥oc≥awskiego,
a Hufiec Wo≥omin 10 mareckich har-
cerzy zabiera do bazy øeglarskiej w
WiÒcu.

åwietlica úrodowiskowa ÑChataî
przy Gminnej Komisji Rozwiπzywa-
nia ProblemÛw Alkoholowych jak
co roku w ramach podsumowania
rocznej pracy  z grupπ 30 dzieci wy-
jeødøa na kolonie z programem pro-
filaktycznym do Muszyny Zdroju.

Dofinansowanie letniego wypo-
czynku  otrzyma≥y  takøe szko≥y,
ktÛre zorganizowa≥y wyjazd do Bro-
ku dla 60 dzieci Szko≥a Podstawo-
wa Nr 1, do Lidzbarka Welskiego
dla 40 dzieci Szko≥a Podstawowa Nr
2 i do DziwnÛwka Szko≥a Specjalna
przy Kasztanowej.

Obozy sportowe w poszczegÛl-
nych dyscyplinach sportowych zor-
ganizowa≥ MTS ÑMARCOVIA
2000î dla  60 dzieci i Sekcja Pi≥ki
RÍcznej przy Zespole SzkÛ≥ Nr 1 dla
15 dzieci.

Wszystkim øyczymy wspania-
≥ych, niezapomnianych wakacyj-
nych wraøeÒ , piÍknej pogody oraz
udanego wypoczynku.

Stypendium
Twórcze
Burmistrz Miasta Marki podjπ≥

wspÛ≥pracÍ przy realizacji projektu
ÑStypendium TwÛrcze dla uzdolnionej
M≥odzieøy z Mazowszaî organizowa-
nego przez Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki i pokry≥ koszt jedne-
go stypendium dla uzdolnionego
ucznia z mareckiego gimnazjum.

Powyøszy projekt realizowany jest
w formie obozu artystycznego, ktÛry
w tym roku odbÍdzie siÍ w £ucznicy.
W trakcie pobytu uzdolniona m≥odzieø
bÍdzie uczestniczy≥a w warsztatach
artystycznych prowadzonych przez
instruktorÛw - artystÛw w swojej dzie-
dzinie.

Ca≥oúÊ projektu ma s≥uøyÊ rozwija-
niu kreatywnej postawy i talentÛw
m≥odzieøy, a takøe wzbogacania ich
warsztatu twÛrczego.

Kradzie¿e kabli
W zwiπzku z bardzo nasilonymi w

ostatnim okresie kradzieøami kabli te-
lefonicznych w Markach (okolice ulic
WspÛlnej, Stawowej, Miedzianej) bur-
mistrz miasta Marki zwrÛci≥ siÍ do
Telekomunikacji Polskiej SA z proúbπ
o podjÍcie dzia≥aÒ majπcych na celu
przeciwdzia≥anie kradzieøom tych
kabli. Pismo z proúbπ o objÍcie wzmo-
øonπ ochronπ policyjnπ miejsc najbar-
dziej zagroøonych kradzieøami zosta-
≥o przekazane takøe do Komisariatu
Policji w Markach. Burmistrz sugeruje
objÍcie linii telefonicznych monitorin-
giem, co w przypadku zastosowania
przez miasto takiej ochrony w zakre-
sie linii energetycznych oúwietlenio-
wych wyeliminowa≥o ca≥kowicie kra-
dzieøe kabli.

Ograniczenie ruchu
W maju bieøπcego roku do Burmi-

strza Miasta Marki wp≥ynπ≥ wniosek
Radnych Miasta Marki, wystosowa-
ny na proúbÍ mieszkaÒcÛw, o ograni-
czenie ruchu pojazdÛw na ulicy Pio-
tra Skargi. Wniosek uzasadniono
uciπøliwoúciπ dla mieszkaÒcÛw
wzmoøonego ruchu pojazdÛw
zw≥aszcza w porannych godzinach
szczytu komunikacyjnego (pomiÍdzy
godzinπ 6.00 a 10.00. Pojazdy jadπce
w stronÍ Warszawy, chcπc ominπÊ
Ñkorekî tworzπcy siÍ przed sygnali-
zacjπ úwietlnπ na drodze krajowej Nr
8 (Al. Marsza≥ka J. Pi≥sudskiego), na
skrzyøowaniu z ulicπ Fabrycznπ i uli-
cπ Szkolnπ skrÍcajπ w ulicÍ 11-go Li-
stopada a nastÍpnie w ulicÍ Piotra

Skargi jadπc w kierunku ulicy Sosno-
wej. Wnioskodawcy podkreúlili, øe
ulica Piotra Skargi, z uwagi na rodzaj
nawierzchni oraz szerokoúÊ, nie jest
przystosowana do obs≥ugi wzmoøo-
nego ruchu komunikacyjnego.

Opracowany zosta≥ projekt sta≥ej
organizacji ruchu, ktÛry przewiduje
jednostronny zakaz wjazdu w ulicÍ
Piotra Skargi od strony ulicy 11-Listo-
pada w kierunku ulicy Koúciuszki i
Sosnowej).

Projekt organizacji ruchu na ulicy
Piotra Skargi w Markach zosta≥ po-
zytywnie zaopiniowany przez Refe-
rat Zarzπdu DrÛg UrzÍdu Miasta
Marki, a nastÍpnie zatwierdzony do
realizacji przez Powiatowego Inspek-
tora Ruchu Drogowego Starostwa
Powiatu Wo≥omiÒskiego.

W dniu 22 czerwca 2006 roku uli-
ca zosta≥a oznakowana zgodnie z no-
wym projektem organizacji ruchu.

Odbiór odpadów
Burmistrza Miasta Marki wyda³ zarz¹dze-

nie w sprawie okre�lenia wymagañ, jakie po-
winien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpa-
dów komunalnych od w³a�cicieli nieruchomo-
�ci oraz na opró¿nianie zbiorników bezodp³y-
wowych i transport nieczysto�ci ciek³ych na
terenie miasta Marki.

Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie takiej dzia³alno-
�ci, zobowi¹zany jest do posiadania: 1. pojaz-
dów samochodowych o konstrukcji lub zabu-
dowie spe³niaj¹cej okre�lone wymagania. 2.
urz¹dzeñ do zbierania odpadów komunalnych,
spe³niaj¹cych wymagania okre�lone w Regu-
laminie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na te-
renie Miasta Marki. 3. bazy transportowej na
terenie której dopuszczone jest parkowanie,
gara¿owanie i serwisowanie pojazdów, w tym
mycie po zakoñczeniu pracy, z zachowaniem
warunków ochrony �rodowiska i warunków
sanitarnych. 4. umowy z przedsiêbiorc¹ �wiad-
cz¹cym us³ugi w zakresie mycia, dezynfekcji
lub serwisowania pojazdów, w przypadku bra-
ku mo¿liwo�ci dokonywania tych czynno�ci
na terenie posiadanej bazy. 5. zezwolenia sta-
rosty na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie
transportu odpadów komunalnych. 6. umowy
na odbiór odpadów komunalnych zawartej z
przedsiêbiorc¹ lub przedsiêbiorcami wymie-
nionymi w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami Województwa Mazowieckiego,
którzy prowadz¹ dzia³alno�æ w zakresie od-
zysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Przedsiêbiorca powinien ponadto udoku-
mentowaæ mo¿liwo�æ realizacji obowi¹zku
ograniczenia masy odpadów ulegaj¹cych bio-
degradacji kierowanych na sk³adowisko od-
padów. Jednym z obowi¹zków przedsiêbior-
cy jest tak¿e organizowanie i prowadzenia se-
lektywnej zbiórki odpadów od w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci, od których odbiera odpady ko-
munalne.
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Najbliøsze wybory samorzπdo-
we odbÍdπ siÍ najprawdopodob-
niej 12 listopada 2006 r. i po raz
pierwszy w Markach bÍdπ mia≥y
charakter wyborÛw proporcjonal-
nych. Oznacza to, øe wyborca bÍ-
dzie mÛg≥ postawiÊ na karcie tyl-
ko jeden krzyøyk przy nazwisku
kandydata, na ktÛrego chce oddaÊ
g≥os. Dotπd mÛg≥ postawiÊ tyle
krzyøykÛw ilu radnych by≥o wy-
bieranych z danego okrÍgu wy-
borczego. Zmiana jest zwiπzana z
liczbπ mieszkaÒcÛw, wybory pro-
porcjonalne sπ przeprowadzane w
miejscowoúciach o liczbie miesz-
kaÒcÛw przekraczajπcej 20 tysiÍ-
cy, a w Markach jest obecnie za-
meldowanych juø ponad 22 tys.
osÛb. Zmienia siÍ teø liczba ma-
reckich radnych. W ostatniej ka-
dencji Rada Miasta Marki liczy≥a
15 osÛb, od jesieni 2006 r. B�DZIE-
MY MIELI 21 RADNYCH.

W Markach istnieje 10 obwo-
dÛw g≥osowania, dla dwÛch z nich

lokale wyborcze organizowane sπ
w Szkole Podstawowej nr 1, dla
kolejnych dwÛch w Szkole Podsta-
wowej nr 2, dla jednego w Zespo-
le SzkÛ≥ nr 1, po dwa w Szko≥ach
Podstawowych nr 3 i 4 oraz jeden
w Zespole SzkÛ≥ nr 2. Z tych dzie-
siÍciu obwodÛw naleøa≥o skon-
struowaÊ granice okrÍgÛw wybor-
czych. Zmiana granic obwodÛw
g≥osowania zmusi≥aby wyborcÛw
do udania siÍ do innego lokalu
wyborczego. Pomimo przeprowa-
dzenia nawet szerokiej akcji infor-
macyjnej, istnia≥o ryzyko, øe wy-
borca nie trafi≥by do w≥aúciwego
lokalu i w rezultacie w ogÛle nie
wziπ≥ udzia≥u w g≥osowaniu. Trze-
ba pamiÍtaÊ, øe wybory samorzπ-
dowe w Polsce charakteryzujπ siÍ
najmniejszπ frekwencjπ, choÊ pa-
radoksalnie, w≥aúnie w≥adza sa-
morzπdowa cieszy siÍ najwiÍk-
szym zaufaniem. W Markach fre-
kwencja wynosi oko≥o 30 procent
i naleøy uczyniÊ wszystko, aby nie

by≥a niøsza. W≥aúnie z tych powo-
dÛw, mimo propozycji niektÛrych
radnych wprowadzenia zmian,
Rada Miasta na wniosek burmi-
strza zdecydowa≥a o zachowaniu
dotychczasowych obwodÛw g≥o-
sowania.

W MARKACH B�DZIEMY
MIELI 3 OKR�GI WYBORCZE.

OkrÍg wyborczy  nr 1, z ktÛre-
go bÍdzie wybieranych 6 radnych
to obszar pomiÍdzy Warszawπ a
rzekπ D≥ugπ po stronie SP nr 1 i
ul. Fabrycznπ po stronie SP nr 2.

OkrÍg wyborczy nr 2 to úrod-
kowa czÍúÊ miasta, ktÛra zaczyna
siÍ na granicy okrÍgu nr 1, a koÒ-
czy na linii ul. Grunwaldzkiej po
stronie SP nr 3 i ul. WspÛlnej po
stronie SP nr 4. Z tego okrÍgu wy-
bieranych bÍdzie 7 radnych.

OkrÍg wyborczy nr 3, z ktÛre-
go wybieranych bÍdzie 8 radnych
zajmuje obszar od granicy okrÍgu
nr 2 po pÛ≥nocnπ granicÍ miasta
Marki.

Przetargi
W obecnym roku moøna zaobser-

wowaÊ niepokojπcπ tendencjÍ w prze-
targach. Tendencja ta ma wp≥yw na
termin i koszt realizacji inwestycji w
Markach. Nie zdarzajπ siÍ juø prze-
targi, w ktÛrych oferowana jest niska
cena. Bywa, øe do og≥oszonego prze-
targu nikt nie przystÍpuje. Dotyczy to
szczegÛlnie úredniej wielkoúci robÛt
remontowo-budowlanych. Na przy-
k≥ad znaczne problemy stwarza zna-
lezienie dobrego i niezbyt kosztow-
nego wykonawcy na rozbudowÍ
Szko≥y Podstawowej nr 2 w Markach.

Sytuacja na rynku jeszcze rok, dwa
lata temu by≥a znacznie lepsza z
punktu widzenia inwestorÛw. Dlate-
go Ûwczesne decyzje mareckich
w≥adz o znacznym przyspieszeniu
np. budowy wodociπgÛw w naszym
mieúcie by≥a s≥uszna. DziÍki temu
uda≥o siÍ wykonaÊ wiÍcej i szybciej, a
zaciπgniÍcie na ten cel kredyty by≥o
rÛwnieø korzystne, poniewaø ich ob-
s≥uga i tak kosztuje miasto mniej, niø
realizacja inwestycji w obecnych wa-
runkach.

Drugim, waønym ürÛd≥em pozy-
skiwania úrodkÛw finansowych na
realizacjÍ zadaÒ inwestycyjnych jest

Remont SP nr 2 - widok od ul. Szkolnej.
sprzedaø nieruchomoúci komunal-
nych. W 2005 r. odnotowano brak za-
interesowania gruntami, ktÛre wysta-
wiane by≥y w przetargach. Wp≥ywy
ze sprzedaøy by≥y niskie, mniejsze

nawet niø w 2002 r. Nie jest to ogÛlna
tendencja w obrocie nieruchomoúcia-
mi, poniewaø atrakcyjne dzia≥ki bu-
dowlane w Markach nadal uzyskujπ
bardzo dobre ceny.

Wybory proporcjonalne
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Kapita³
DyskusjÍ, a nawet sporo polemik

wzbudzi≥a kwestia dotyczπca podnie-
sienia kapita≥u spÛ≥ki Wodociπg Ma-
recki. W ciπgu ostatnich lat wybudo-
wana zosta≥a sieÊ wodociπgowa,
przy≥πcza, a takøe zosta≥y wybudo-
wane elementy sieci kanalizacyjnej,
np. przepompownia úciekÛw przy
Fomarze, takøe fragmenty kanaliza-
cji deszczowej. WartoúÊ ksiÍgowa tego
majπtku wynosi prawie 31 mln z≥.
Dotychczas majπtek ten stanowi≥ w≥a-
snoúÊ miasta, ale nie jest to dobra sy-
tuacja, bowiem majπtek eksploatowa-
ny przez Wodociπg Marecki Sp. z o.o.
powinien stanowiÊ jej w≥asnoúÊ, spÛ≥-
ka powinna korzystaÊ z moøliwoúci
odpisywania amortyzacji. W zwiπz-
ku z przygotowywaniem wniosku do
Funduszu SpÛjnoúci dot. budowy ka-
nalizacji pojawi≥a siÍ kwestia benefi-
cjenta, czyli podmiotu, ktÛry bÍdzie
autorem wniosku o dofinansowanie,
a potem inwestorem  odpowiedzial-
nym przed Funduszem SpÛjnoúci za
realizacjÍ. Studium wykonalnoúci dla
projektu przygotowane przez miasto
Marki by≥o juø opiniowane przez
Narodowy Fundusz Ochrony årodo-
wiska oraz WojewÛdzki Fundusz
Ochrony årodowiska zwrÛcono uwa-
gÍ na koniecznoúÊ zmiany beneficjen-

Plan
Sosnowa
Podczas ostatniej sesji Rady Mia-

sta Marki, ktÛra odby≥a siÍ  21 czerw-
ca, zosta≥ zmieniony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
po≥udniowej czÍúci miasta - dla obsza-
ru roboczo nazywanego planem ÑSo-
snowaî. Teren ten obejmuje obszar
po≥oøony na koÒcu ul. Sosnowej (pa-
trzπc od strony Al. Pi≥sudskiego). Jest
to ma≥a leúna enklawa. Juø przed sze-
úciu laty, kiedy podjÍto pierwszπ prÛ-
bÍ zmiany, sprawa by≥a kontrowersyj-
na. Wielu radnych kwestionowa≥o
potrzebÍ zmiany planu, twierdzπc øe
takπ enklawÍ o wy≥πcznie leúnym
charakterze naleøa≥oby zachowaÊ.
Jednak zwyciÍøy≥ poglπd, øe warto
dopuúciÊ do zagospodarowania tego
terenu, jednak na úciúle okreúlonych,
bardzo reglamentowanych warun-
kach. Ostatecznie ustalono, øe po-
wierzchnia nie moøe byÊ mniejsza niø
2000 m kw., a jedynie 20 proc. dzia≥ki
moøe byÊ wy≥πczone z produkcji le-

ta. Zak≥adano, øe rolÍ tÍ bÍdzie pe≥-
niÊ miasto, jednak w≥aúciwym pod-
miotem jest Wodociπg Marecki, bo-
wiem przy budowie sieci kanalizacyj-
nej pojawi siÍ podatek VAT. Faktury
za wykonanie prac bÍdπ fakturami
zawierajπcymi VAT, a miasto, pomi-
mo øe jest p≥atnikiem tego podatku,
nie mia≥oby moøliwoúci rozliczenia,
bo skala dzia≥alnoúci w tym zakresie
jest znikoma. SpÛ≥ka ma moøliwoúÊ

rozliczenia, dziÍki czemu koszty in-
westycji bÍdπ znacznie niøsze, nato-
miast bÍdzie moøliwy wiÍkszy zakres
prac. Tego typu argumenty przema-
wiajπce za uchwaleniem podwyøsze-
nia kapita≥u Wodociπgu Mareckiego
Sp. z o.o. nie przekona≥y grupy rad-
nych (zwykle bÍdπcych w opozycji).
Mimo tych sprzeciwÛw, uchwa≥a zo-
sta≥a podjÍta wiÍkszoúciπ g≥osÛw ma-
reckich radnych.

únej. Zatem, w przypadku dzia≥ki o
najmniejszej moøliwej powierzchni
moøliwa jest zabudowa, w≥πcznie z
komunikacjπ itp. tylko na 400 m kw.
KorzyúÊ z przyjÍtego przez radnych

rozwiπzania jest taka, øe teren, ktÛry
do tej pory raczej by≥ úmietniskiem,
niø terenem leúnym zostanie zagospo-
darowany, nie tracπc walorÛw przy-
rodniczych.

Siedziba Wodoci¹gu Mareckiego Sp. z o.o. przy ul. ¯eromskiego w Markach.

Teren przy ul. Sosnowej w Markach ma szansÍ na zagospodarowanie.
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Kolejny
tragiczny
wypadek

Dokoñczenie ze strony 1

Policyjni specjaliúci wykonali do-
k≥adne oglÍdziny na miejscu zdarze-
nia, zabezpieczyli úlady, przes≥uchali
úwiadkÛw, na pomoc wezwπ bieg≥ych
z potrzebnych im dziedzin. Policja
szczegÛ≥owo wyjaúnia okolicznoúci
zdarzenia. Dlatego teø potrzebna jest
PaÒstwa pomoc.

åwiadkowie lub osoby mogπce
udzieliÊ jakichkolwiek informacji w
tej sprawie sπ proszeni o osobiste
skontaktowanie siÍ z Komendπ Po-
wiatowπ Policji w Wo≥ominie przy ul.
WileÒskiej 43a, pokÛj 23 lub telefo-
nicznie pod numerami: (022) 604 72
59 lub 776 20 21 czynny ca≥π dobÍ.

Tyle komunikat policji. Wiemy, øe
osobπ, ktÛra ponios≥a úmierÊ by≥
ksiπdz z pobliskiego zakonu michali-
tÛw. To kolejna tragiczna ofiara nie-
bezpiecznej drogo krajowej nr 8 - Po-
licja odnotowuje 5/6 wypadkÛw
úmiertelnych w Markach w≥aúnie na
ul. Pi≥sudskiego. Obok drukujemy
fragmenty z obszernej koresponden-
cji - w≥adze miasta od d≥ugiego czasu
postulujπ rozwiπzania, ktÛre mog≥y-
by poprawiÊ bezpieczeÒstwo w ul.
Pi≥sudskiego. Zarzπdca drogi, Gene-
ralna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Au-
tostrad, t≥umaczy, ze to trasa przelo-
towa, øe p≥ynnoúÊ ruchu, øe ograni-
czenie nie ma sensu, bo nikt nie bÍ-
dzie przestrzega≥. A kolejne osoby
ginπ... Warto, aby apele w≥adz samo-
rzπdowych poparli mieszkaÒcy, uøyt-
kownicy tej drogi.

Z-CA DYREKTORA ODDZIA£U
mgr Jan Kulesza

pismo, którego fragmentprzytaczamy podpisa³:
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Stypendia w �Trójce�
23 czerwca 2006 r. w czasie uroczystego zakoÒczenia

roku szkolnego 2005/2006 po raz kolejny najlepsi ucznio-
wie Szko≥y Podstawowej nr 3 w Markach otrzymali sty-
pendia ze Szkolnego Funduszu Darowizna.

Stypendia za najwyøsze osiπgniÍcia w nauce w wy-
sokoúci 350 z≥ otrzyma≥y:

Patrycja Augustyniak uczennica kl. IV a,
Karolina Sk≥odowska  uczennica kl. VI a,
Karolina Kuchnio uczennica kl IV a.
Stypendium za najwiÍksze postÍpy w nauce w wyso-

koúci 350 z≥ otrzyma≥a:
Karolina Sulkowska  uczennica kl. VI b.
Nagrody rzeczowe za wyrÛøniajπce osiπgniÍcia i mo-

tywacjÍ do otrzymali:
Anna Dobrowolska kl. 0a, Weronika Matusiak kl. 0b,

Kinga Bia≥ek kl. Ia, Anna Rede≥ kl. Ib, Katarzyna Mali-
nowska kl. Ic, Kacper Dobrowolski kl. IIa, Aleksandra
Pogorzelska kl. IIb,  Justyna MotyczyÒska kl. IIIa, Kinga
Kurek kl. IIIb, Cezary Kozakiewicz kl. IIIc.

Rada Pedagogiczna ze Szko≥y Podstawowej nr 3 w
Markach serdecznie dziÍkujÍ ofiarodawcom tworzπcym
tworzπcym Szkolny Fundusz Darowizna. DziÍki szczodro-

Fundusz Szkolny - �Darowizna�

W dniu 30 maja Burmistrz Miasta Marki
zatwierdzi³ projekty organizacji placówek
o�wiatowych na rok szkolny 2006/2007.
Projekty zosta³y opracowane przez dyrek-
torów poszczególnych placówek i przed za-
twierdzeniem uzyska³y opiniê Mazowiec-
kiego Kuratora O�wiaty.

Organizacja placówek przewiduje:
a) w zakresie edukacji przedszkolnej (3

placówki)
- 10 oddzia³ów dla 283 dzieci oraz 517

godzin zajêæ edukacyjnych wynikaj¹cych z
podstawy programowej przedszkola;

b) w zakresie szkó³ podstawowych (5 pla-
cówek)

- 76 oddzia³ów dla 1700 uczniów klas I-
VI oraz 12 oddzia³ów kl.0 dla 263 sze�cio-
latków. Tygodniowa liczba godzin zajêæ
edukacyjnych wynikaj¹cych z ramowych
planów nauczania na tym etapie kszta³ce-
nia bêdzie wynosi³a 2469 godz.;

c) w zakresie szkó³ gimnazjalnych (2 pla-
cówki)

- 27 oddzia³ów dla 753 uczniów i 1074
godziny zajêæ edukacyjnych;

d) w zakresie szkó³ ponadgimnazjalnych
(Liceum Profilowane)

- 5 oddzia³ów dla 139 uczniów i 222 go-
dziny zajêæ edukacyjnych.

Projekty organizacyjne przewiduj¹ rów-
nie¿ zatrudnienie nauczycieli wspomagaj¹-
cych edukacjê uczniów, takich jak:

- bibliotekarze (7 etatów),
- wychowawcy na �wietlicy szkolnej (11,5

etatu),
- pedagodzy i psycholodzy (7,5 etatu).
Na pro�bê wielu rodziców pracuj¹cych,

których dzieci korzysta³y z opieki w �wie-
tlicy szkolnej, zwiêkszono o trzy w porów-
naniu z rokiem ubieg³ym liczbê etatów na-
uczycieli. Dziêki temu mo¿liwe bêdzie wy-
d³u¿enie czasu funkcjonowania �wietlic
szkolnych.

W dwóch placówkach szkolnych (SP nr
2 i GM nr 2) zaplanowano ci¹gi klas dla
uczniów niepe³nosprawnych i niedostoso-
wanych spo³ecznie, których kszta³cenie or-
ganizuje siê w integracji z pe³nosprawnymi
rówie�nikami. W celu wspó³organizowania
kszta³cenia integracyjnego szko³y te zatrud-
niaj¹ dodatkowo odpowiednio wykwalifiko-
wanych nauczycieli specjalistów realizuj¹-
cych indywidualne programy edukacyjne
(jeden nauczyciel na ka¿dy oddzia³ integra-
cyjny). Nauczyciele ci pomagaj¹ niepe³no-
sprawnym uczniom uczestnicz¹c z nimi w
zajêciach prowadzonych przez innych na-
uczycieli. Uczniowi niepe³nosprawni fizycz-
nie mog¹ równie¿ skorzystaæ ze specjali-
stycznych æwiczeñ i zabiegów prowadzo-
nych przez nauczyciela rehabilitanta.

W dwóch placówkach (SP nr 4 i GM nr
2) prowadzone bêd¹ klasy sportowe, których
uczniowie maj¹ zwiêkszon¹ tygodniow¹
liczbê zajêæ obowi¹zkowych z wychowania
fizycznego (z 4 do 10 godzin w tygodniu).
Uczniowie tych klas specjalizuj¹ siê w grach
zespo³owych: pi³ka no¿na (ch³opcy) oraz
siatkówka (dziewczêta).

Ju¿ drugi rok w szko³ach bêdzie urucho-
miony system dodatkowych zajêæ edukacyj-
nych poza tymi wynikaj¹cymi z tzw. ramo-
wego planu nauczania. Zajêcia te organizo-

wane w systemie zajêæ pozalekcyjnych maj¹
uwzglêdniaæ potrzeby i zainteresowania
uczniów min. zajêcia sportowo-rekreacyj-
ne, ko³a przedmiotowe, artystyczne, ko³a za-
interesowañ, zajêcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze i logopedyczne. W sumie Burmistrz
Miasta zatwierdzi³ 191 dodatkowych godzin
w tygodniu na wszystkich etapach edukacji
szkolnej.

W nowym roku szkolnym bêdzie konty-
nuowany dla uczniów klas drugich po-
wszechny program nauki p³ywania finanso-
wany w ca³o�ci (dowóz uczniów, wynajêcie
basenu i instruktorów) ze �rodków publicz-
nych.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2005/
2006 projekt organizacji placówek przewi-
duje zwiêkszenie liczby uczniów o 83,
zwiêkszenie liczby oddzia³ów o 1 oraz
zwiêkszenie liczby godzin o 154. Taka ten-
dencja sprawia, ¿e nie zachodzi konieczno�æ
zwalniania z pracy nauczycieli i wyp³aca-
nia im z tego tytu³u znacznych odszkodo-
wañ.

W kilku szko³ach s¹ jeszcze wakaty - cze-
ka praca dla nauczycieli jêzyków obcych,
wychowania fizycznego i informatyki.

Arkusze organizacji zawieraj¹ równie¿ li-
mity zatrudnienia i wynagrodzenia w gru-
pie pracowników administracji i obs³ugi pla-
cówek o�wiatowych. Od nowego roku szkol-
nego zostanie przeprowadzona restruktury-
zacja w tej grupie pracowników. Jej wyni-
kiem bêd¹ znaczne oszczêdno�ci �rodków,
które bêdzie mo¿na przeznaczyæ na zada-
nia bezpo�rednio skierowane do uczniów
zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ dydaktyczn¹ i opie-
kuñczo-wychowawcz¹.

Projekty organizacji placówek o�wiatowych
na rok szkolny 2006/2007

Stypendia w �Czwórce�
Nie inaczej by≥o w Szkole Podstawowej nr 4. Zgodnie z

postanowieniami Regulaminu Funduszu Szkolnego Da-

rowizna w tej placÛwce oúwiatowej przyznano:
Dwa stypendia za najwyøsze osiπgniÍcia w nauce w

wysokoúci 350 z≥:
Katarzyna Lisik - uczennica klasy Va,
Dominika Juszczuk - uczennica klasy Va
Stypendium za najwiÍksze postÍpy w nauce:
Karol Milewski - uczeÒ klasy IV b.
Nagrody rzeczowe dla uczniÛw klas I - III wyrÛønia-

jπcych siÍ osiπgniÍciami i motywacjπ do nauki otrzyma-
li: Jakub Soko≥owski - klasa Ia, Monika Sibilska - klasa IIIb,
Weronika Konopna - klasa Ila.

WyrÛønionym uczniom GRATULUJEMY!

úci i ofiarnoúci fundatorÛw w sposÛb szczegÛlny nagra-
dzani sπ wybitni uczniowie naszej szko≥y, a wszyscy
uczniowie naszej placÛwki zyskujπ dodatkowπ matywa-
cjÍ, zachÍtÍ by w przysz≥ym roku szkolnym podjπÊ wiÍk-
szy wysui≥ek w zdobywaniu wiedzy.

Rada Pedagogiczna

Szko³y Podstawowej nr 3 w Markach



8

W piπtek 9 czerwca przy ul. Pomnikowej 10a w Mar-
kach odby≥ siÍ II MiÍdzyszkolny Turniej SCRABBLE® w
jÍzyku angielskim o Puchar ESTE. Organizatorem turnieju
by≥a firma ESTE - Kursy JÍzykÛw Obcych. Turniej zosta≥
zorganizowany pod honorowym patronatem burmistrza
miasta Marki Janusza WerczyÒskiego. SÍdziπ turnieju by≥
Wojciech Usakiewicz - autor ksiπøek o SCRABBLE®, uty-

tu≥owany zawodnik turniejÛw SCRABBLE®.

Nagrodami w turnieju by≥y: Puchar ESTE (w klasyfi-
kacji zespo≥owej), S≥ownik JÍzyka Angielskiego - nagro-
da burmistrza miasta Marki (w klasyfikacji indywidual-
nej), semestralny kurs jÍzyka angielskiego w ESTE od fir-
my ESTE (w klasyfikacji indywidualnej).

W turnieju wziÍ≥y udzia≥ reprezentacje czterech szkÛ≥
podstawowych z Marek. Ostatecznie osiπgniÍto nastepu-
jπce wyniki: w klasyfikacji zespo≥owej:

Miejsce 1 - Szko≥a Podstawowa nr 3 - wynik: 4 wygra-
ne, 463 punktÛw

Miejsce 2 - Szko≥a Podstawowa nr 1 - wynik: 3 wygra-
ne, 621 punktÛw

Miejsce 3 - Szko≥a Podstawowa nr 4 - wynik: 3 wygra-

Miasto Marki z³o¿y³o ofertê w Konkursie og³oszonym przez
Mazowieckiego Kuratora O�wiaty na realizacjê Rz¹dowego pro-
gramu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lo-
kalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i m³odzie¿y w 2006 roku: �Aktywizacja i wspieranie jednostek
samorz¹du terytorialnego i organizacji pozarz¹dowych w za-
kresie udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyj-
nym�.

Opracowane przez gminê przedsiêwziêcie pod nazw¹ �Sa-
morz¹dowy Program Wyrównania Szans Edukacyjnych Dzieci
i M³odzie¿y z Miasta Marki w 2006 roku� znalaz³o siê w�ród
38 wyró¿nionych ofert z³o¿onych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego z województwa mazowieckiego. Na realizacjê za-
dania Miasto otrzyma dotacjê w wysoko�ci ok. 150 000 z³, któ-
ra stanowi 50 % kosztów realizacji ca³ego programu.

W g³ównym zakresie program opiera siê na wprowadzonym
od wrze�nia 2005 roku systemie, którego zadaniem jest stwo-
rzenie dla dzieci i m³odzie¿y szerokiej oferty zajêæ pozalekcyj-
nych o charakterze edukacyjnym i opiekuñczo-wychowawczym.
Polega on na prowadzeniu dodatkowych zajêæ w szko³ach (po-
nad ramowe plany nauczania) organizowanych z uwzglêdnie-
niem potrzeb i zainteresowañ uczniów. Ka¿da szko³a otrzymu-
je w tym systemie dodatkow¹ pulê godzin do dyspozycji dyrek-
tora. W grupie klas 0-III szkó³ podstawowych jest to jedna go-
dzina zajêæ na ka¿dy oddzia³ w szkole, a w klasach IV-VI szkó³
podstawowych oraz I-III gimnazjów i Liceum Profilowanego
s¹ to dwie godziny na ka¿dy oddzia³.

W zajêciach tych uczestniczy du¿a liczba dzieci i m³odzie¿y
pochodz¹cych z rodzin ubogich, potrzebuj¹cych szczególnego
wsparcia nie tylko socjalnego, ale równie¿ w zakresie potrzeb
edukacyjnych. Dziêki aktywnej pracy pedagogów szkolnych i
wychowawców klas w³a�ciwie rozpoznano �rodowisko rodzin-
ne uczniów oraz sytuacjê materialn¹ rodzin. Uda³o siê u�wia-
domiæ rodziców i opiekunów tych dzieci, ¿e ich udzia³ w do-
datkowych zajêciach jest dla nich wielk¹ szans¹ daj¹c¹ mo¿li-

ne, 589 punktÛw
Miejsce 4 - Szko≥a Podstawowa nr 2 - wynik: 2 wygra-

ne, 500 punktÛw
w klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajπ≥

Kamil Pogorzelski ze Szko≥y Podstawowej nr 3 z wyni-
kiem - 3 wygrane, 248 punktÛw

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiπtkowe
znaczki oraz zaproszenia do kina.

Turniej SCRABBLE®

Samorz¹dowy Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i M³odzie¿y z Miasta Marki w roku 2006

wo�æ rozwoju uzdolnieñ i zainteresowañ, a tak¿e szans¹ wy-
równania zaleg³o�ci programowych i pozbycia siê wad rozwo-
jowych (szeroka oferta zajêæ wyrównawczych, reedukacyjnych
i logopedycznych w systemie). W roku szkolnym 2005/2006
powy¿szy program dodatkowych zajêæ w szko³ach finansowa-
nych dodatkowo z bud¿etu miasta obejmuje 185 godzin zajêæ
w tygodniu, w których uczestniczy systematycznie 2 293
uczniów.

Drugim obszarem dzia³añ samorz¹du w³¹czonym do Pro-
gramu Wyrównywania Szans Dzieci i M³odzie¿y jest prowa-
dzenie �wietlicy �rodowiskowej �Chata� mieszcz¹cej siê w bu-
dynku Mareckiego O�rodka Zdrowia. Do �wietlicy uczêszcza
regularnie grupa ok. 40 dzieci i m³odzie¿y. �wietlica prowadzi
zajêcia opiekuñczo-wychowawcze i dydaktyczne w ka¿dy dzieñ
powszedni (w godz. 14-18), a w soboty w godz. 10-14. Zajêcia
prowadzone s¹ przez trzech wykwalifikowanych wychowaw-
ców.

�wietlica realizuje nastêpuj¹ce zadania:
- pomoc psychologiczna w rozwi¹zywaniu kryzysów szkol-

nych, rodzinnych, osobistych;
- zajêcia socjoterapeutyczne;
- pomoc w nauce, pomoc socjalna i do¿ywianie;
- organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowañ, organi-

zacja zabaw i zajêæ sportowych, zajêcia komputerowe,
- indywidualne rozmowy terapeutyczne.
Pracownicy �wietlicy wspó³pracuj¹ z pedagogami szkó³, ku-

ratorami s¹dowymi, Policj¹ i OPS w Markach. Kontynuacj¹
pracy �wietlicy w wakacje 2006 roku bêdzie dwutygodniowy
odpoczynek w Muszynie ze specjalnym programem edukacyj-
nym.

Kolejnym zakresem dzia³añ samorz¹du wchodz¹cych w sk³ad
Programu to wspó³praca

ze stowarzyszeniami sportowymi prowadz¹cymi zajêcia dla
dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta. Stowarzyszenia nieodp³at-

Dokoñczenie na stronie 9
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Grupa Anonimowych Alkoholików �Cegie³ka� -  zapra-
sza na spotkania we wtorki godz. 18.00 � 20.00 w sali terapeu-
tycznej Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego przy ul. Sporto-
wej 3 (przyziemie Dzieciêcej Poradni Zdrowia)

Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Markach
Przy Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwi¹zy-

wania Problemów Alkoholowych w Markach  przy ul. Sporto-
wej 3 (przyziemie dzieciêcej poradni zdrowia) funkcjonuje Filia
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej dzia³aj¹cej przy Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie.

Raz w tygodniu po 2 godziny prowadzone jest poradnictwo
w zakresie:

1) porady prawne
� poniedzia³ki godz. 16.00 � 18.00
2) porady psychologa rodzinnego
� �rody godz. 17.00 � 19.00

Filia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
ds. interwencji kryzysowej
Osoby z terenu Miasta Marki pozostaj¹ce w kryzysie wyni-

kaj¹cym z przemocy rodzinnej mog¹ korzystaæ z oferowanej w
tym zakresie pomocy w Filii Poradni Rodzinnej ds. Interwencji
Kryzysowej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29 (przy Domu
Pomocy Spo³ecznej).

Dzia³aj¹ca przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Fi-
lia ds. interwencji kryzysowej ma za zdanie rozwi¹zywanie kon-
fliktów z zakresu interwencji kryzysowej, przede wszystkim w
postaci ambulatoryjnej, a w specyficznych przypadkach w po-
staci hostelu, zapewniaj¹cego bezpieczne schronienie do czasu
poradzenia sobie z przyczynami kryzysu.

 Zg³oszeñ mo¿na dokonywaæ osobi�cie
lub telefonicznie pod nr 787- 07- 12

Zarówno pomoc ambulatoryjna,
jak i pobyt w hostelu s¹ bezp³atne!

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. 761- 93-63

nie korzystaj¹ ze szkolnych boisk sportowych oraz z obiektów
M.T.S. Marcovia 2000. Dwóch instruktorów prowadzi zajêcia
finansowane przez samorz¹d i Szkolny Zwi¹zek Sportowy w
ramach programu �Animator Sportu Dzieci i m³odzie¿y 2006
r.�. S¹ to zajêcia z pi³ki no¿nej prowadzone przez Pana Jana
Ros³ona (M.T.S. Marcovia 2000 �) oraz zajêcia warcabowe pro-
wadzone przez Justynê Sucheck¹ (UKS� Struga �). Otrzymana
dotacja pozwoli na objêcie programem w nowym roku szkol-
nym wiêkszej ilo�ci instruktorów.

Uzupe³nieniem dzia³añ objêtych programem jest oferta zajêæ
edukacyjnych specjalistycznych organizowanych przez szko³y
przy wspó³pracy z ró¿nymi podmiotami. S¹ to zajêcia z jêzyków
obcych, gimnastyki artystycznej i sportowej, gimnastyki korek-
cyjnej, nauki tañca nowoczesnego, sportów walki.

Oprócz powy¿szych form realizacji programu samorz¹d lo-
kalny przeznacza dla dzieci i m³odzie¿y �rodki finansowe na
stypendia szkolne o charakterze edukacyjnym. Na realizacjê tej
formy Programu w bud¿ecie miasta na 2006 rok wyodrêbniono
kwotê 44 785 z³. Dziêki otrzymanej dotacji kwota funduszy sty-
pendialnych bêdzie w 2006 roku dwa razy wy¿sza.

Realizowany w 2006 roku Program ma przyczyniæ siê do wy-
równywania szans edukacyjnych uczniów ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzieci pochodz¹cych z rodzin ubogich, zanie-
dbanych, potrzebuj¹cych dodatkowego wsparcia. To równie¿
sposób zmniejszenia w naszym mie�cie rozmiarów biedy, prze-
ciwdzia³ania bezradno�ci spo³ecznej i u�wiadomienia rodzicom
i opiekunom potrzeb edukacyjnych dzieci.

Samorz¹dowy Program...
Dokoñczenie ze strony 8
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Uchwa³y Rady Miasta Marki
Uchwa³a Nr XL/293/2006

Rady Miasta Marki
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Marki za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art.
199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicz-
nych   (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Miasta bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów ustawowego sk³adu Rady
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Udziela  siê  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  Marki  za  2005

rok.
§ 2

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XL/294/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 17 maja 2006 roku
w sprawie utworzenia sta³ych okrêgów wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
pó�n. zm.) oraz art. 90 ust. 2 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pó�n. zm.), na wniosek
Burmistrza Miasta Marki, uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê podzia³ miasta Marki na 3 sta³e okrêgi wyborcze dla

wyboru Rady Miasta Marki, okre�laj¹c ich numery i granice oraz
liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym, zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomo�ci na ta-
blicy og³oszeñ Urzêdu Miasta Marki i na stronie internetowej.

§ 3
Uchwa³a podlega niezw³ocznemu przekazaniu Wojewodzie Ma-

zowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§ 4

Traci moc uchwa³a Nr XXXVI/409/2002 Rady Miasta Marki z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia sta³ych okrêgów wy-
borczych.

§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹cznik do uchwa³y
Nr XL/294/2006
Rady Miasta Marki
z dnia 18 maja 2006 roku
Wykaz okrêgów wyborczych utworzonych w mie�cie Marki

Numer Granice okrêgu wyborczego      Liczbaokrêgu      wybieranych     radnych
po stronie zachodniej i po³udniowej -wzd³u¿ granicy miasta Marki z miastemZ¹bki i m.st. Warszaw¹,po stronie pó³nocnej - wzd³u¿ koryta rze-ki D³ugiej od granicy z m.st. Warszaw¹

do Al. Pi³sudskiego (z wy³¹czeniem ul.
Okólnej), wzd³u¿ Al. Pi³sudskiego od rzeki
D³ugiej do ul. Fabrycznej, wzd³u¿ ul. Fa-
brycznej od Al. Pi³sudskiego do granicy
miasta Marki z miastem Zielonka (z wy-
³¹czeniem ul. Fabrycznej i uwzglêdnie-
niem ul. Traugutta i ul. Z¹bkowskiej),
po stronie wschodniej - wzd³u¿ granicy
miasta Marki z miastem Zielonka i mia-
stem Z¹bki
po stronie po³udniowej � wzd³u¿ ul. Fa-
brycznej od granicy miasta Marki z mia-
stem Zielonka do Al. Pi³sudskiego (z
uwzglêdnieniem ul. Fabrycznej i wy³¹cze-
niem ul. Zabkowskiej i ul. Traugutta),
wzd³u¿ Al. Pi³sudskiego od ul. Fabrycz-
nej do rzeki D³ugiej wzd³u¿ rzeki D³ugiej
od Al. Pi³sudskiego do granicy miasta
Marki z m. st. Warszaw¹ (z uwzglêdnie-
niem ul. Okólnej),
po stronie zachodniej � wzd³u¿ granicy
miasta Marki z m. st. Warszaw¹ od rzeki
D³ugiej do ul. Grunwaldzkiej,
po stronie pó³nocnej � wzd³u¿ ul. Grun-
waldzkiej od granicy miasta Marki z m.
st. Warszaw¹ do Al. Pi³sudskiego (z wy-
³¹czeniem ul. Grunwaldzkiej, ul. Parko-
wej, ul. Zakole, ul. Ciurlionisa, ul. Ma³a-
chowskiego i ul. Lisi Jar), wzd³u¿ Al. Pi³-
sudskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul.
Wspólnej, wzd³u¿ ul. Wspólnej od Al. Pi³-
sudskiego do ul. Mokrej (z uwzglêdnie-
niem ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul.
Zabawnej), wzd³u¿ ul. Mokrej od ul.
Wspólnej do ul. Du¿ej (z wy³¹czeniem ul.
Mokrej), wzd³u¿ ul. Du¿ej od ul. Mokrej
do granicy miasta Marki z miastem Ko-
by³ka,
po stronie wschodniej � wzd³u¿ granicy
miasta Marki z miastem Zielonka i mia-
stem Koby³ka od ul. Fabrycznej do ul.
Du¿ej.
po stronie po³udniowej - wzd³u¿ ul. Grun-
waldzkiej od granicy miasta Marki z m.
st. Warszaw¹ do Al. Pi³sudskiego (z
uwzglêdnieniem ul. Grunwaldzkiej, ul.
Parkowej, ul. Zakole, ul. Ciurlionisa, ul.
Ma³achowskiego i ul. Lisi Jar), wzd³u¿ Al.
Pi³sudskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul.
Wspólnej, wzd³u¿ ul. Wspólnej od Al. Pi³-
sudskiego do ul. Mokrej (z wy³¹czeniem
ul. Brzozowej, ul. Partyzantów i ul. Za-
bawnej), wzd³u¿ ul. Mokrej od ul. Wspól-
nej do ul. Du¿ej (z uwzglêdnieniem ul.
Mokrej), wzd³u¿ ul. Du¿ej od ul. Mokrej
do granicy miasta Marki z miastem Ko-
by³ka (z uwzglêdnieniem ul. Du¿ej),
po stronie wschodniej - wzd³u¿ granicy
miasta Marki z miastem Koby³ka od ul.
Du¿ej do zbiegu granic miasta Marki, mia-
sta Koby³ka i gminy Radzymin,
po stronie pó³nocnej - wzd³u¿ granicy mia-
sta Marki i gminy Radzymin (od zbiegu
granicy miasta Marki, miasta Koby³ka i
gminy Radzymin do zbiegu granic mia-
sta Marki, gminy Radzymin i gminy Nie-
porêt),
po stronie zachodniej - wzd³u¿ granicy
miasta Marki z gmin¹ Nieporêt i m. st.
Warszaw¹ (od zbiegu granic miasta Mar-
ki, gminy Radzymin i gminy Nieporêt do
ul. Grunwaldzkiej).

2

1

3

7

6

8 F



11

Uchwa³y Rady Miasta Marki
Uchwa³a Nr XL/295/2006

Rady Miasta Marki
z dnia 17 maja 2006 roku

w sprawie wyra¿enia zgody na odp³atne nabycie do zasobu
nieruchomo�ci gminnych, czê�ci dzia³ki nr ewid. 65 z obrêbu 1-

05
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 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm) uchwala siê, co nastêpuje:

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

nych, czê�ci dzia³ki nr ewid. 65 o powierzchni ca 1440 m2, po³o¿o-
nej w Markach w rejonie ulicy Legionowej w obrêbie 1-05, uregulo-
wanej w ksiêdze wieczystej Kw. Nr 6660, po dokonaniu podzia³u
geodezyjnego obejmuj¹cego wydzielenie terenu pod projektowane
ulice � Zielon¹, Wrzosow¹ i Borówkow¹ � oraz wykonaniu przez
rzeczoznawcê maj¹tkowego operatu szacunkowego ustalaj¹cego
warto�æ gruntu.

§ 2
Nabycie w³asno�ci wymienionej w § 1 nieruchomo�ci nast¹pi ze

�rodków pochodz¹cych z bud¿etu Gminy.
§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a nr XL/296/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 17 maja 2006 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki
z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki

na 2006 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 gminnym (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 publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�niejszymi zmianami) oraz art.
401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �ro-
dowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pó�niejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lute-

go 2006 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Marki na 2006
rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w planie dochodów bud¿etu miasta na 2006 rok - zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) w planie wydatków bud¿etu miasta na 2006 rok - zgodnie z
za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) za³¹cznik nr 4 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone w
za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) za³¹cznik nr 11 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone w
za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) za³¹cznik nr 2 do uchwa³y w czê�ci ustalonej przez § 1 pkt 2
uchwa³y nr XXXIX/288/2006 Rady Miasta Marki z dnia 26 kwietnia
2006 roku zmieniaj¹cej uchwa³ê nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta
Marki z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki na
2006 rok, otrzymuje brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 5 do ni-
niejszej uchwa³y,

6) za³¹cznik nr 10 do uchwa³y w czê�ci dotycz¹cej roku 2007 otrzy-
muje brzmienie okre�lone w za³¹czniku nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XLI/297/2006Rady Miasta Markiz dnia 21 czerwca 2006 rokuw sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego po³udniowej czê�ci miasta Marki dla wyod-rêbnionego obszaru planu stanowi¹cego dzia³ki o nr ew. : 8,9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55, 57/1, 57/2, 58, 223, 225,226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrêbie geodezyjnym 5-08.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o

samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)
oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 ze zm.), w zwi¹zku z art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i Uchwa³¹ nr
XVII/119/2000 Rady Miejskiej w Markach z dnia 31 maja 2000 r. w
sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego po³udniowej czê�ci miasta Mar-
ki, zmienion¹ Uchwa³¹ nr XXIX/207/2001 Rady Miejskiej w Markach
z dnia 31 pa�dziernika 2001r., Rada Miasta w Markach uchwala, co
nastêpuje: Rozdzia³ 1Przepisy ogólne

§ 1
1.Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go po³udniowej czê�ci miasta Marki zwana dalej Zmian¹ Planu obej-
muje czê�æ miasta Marki po³o¿on¹ w granicach: po³udniowa grani-
ca dzia³ek nr ew. 226, 227, 228, 229, 232, 233 w obrêbie 5-08, gra-
nica u¿ytku le�nego na dzia³ce nr ew. 225, pó³nocna granica dzia³ek
nr ew. 226, 227, 228, 229, zachodnia granica dzia³ki nr ew. 57/2,
po³udniowa granica dzia³ek nr ew. 223, 23, 24, 25, 26, zachodnia
granica dzia³ki nr ew. 223, po³udniowa, zachodnia i pó³nocna grani-
ca dzia³ki nr ew. 19, zachodnia granica dzia³ki nr ew. 8, pó³nocna
granica dzia³ek nr ew. 8, 9, 10, 11, wschodnia granica dzia³ki nr ew.
11, pó³nocna granica dzia³ki nr ew. 18, zachodnia i pó³nocno -
wschodnia granica dzia³ki nr ew. 55, pó³nocno-wschodnia granica
dzia³ek nr ew. 57/1, 58, po³udniowo - wschodnia granica dzia³ki nr
ew. 58, zgodnie z rysunkiem planu.

2.Powierzchnia terenu wynosi ok. 4,0 ha.
3.Granice obszaru objêtego Zmian¹ Planu naniesiono na Rysun-

ku Zmiany Planu.
§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach Zmiany Planu jest:
1) zapewnienie mo¿liwo�ci kszta³towania przestrzennego terenu

w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób za-
pewniaj¹cy maksymaln¹ ochronê istniej¹cych elementów �rodowi-
ska przyrodniczego.

2) umo¿liwienie dzia³alno�ci ró¿norodnych podmiotów przy jed-
noczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji ko-
rzy�ci wynikaj¹cych ze wspólnych dzia³añ w zakresie okre�lonym w
ust.1.

§ 3
1. Przedmiotem ustaleñ Zmiany Planu s¹:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MU
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej ME
- tereny komunikacji samochodowej i pieszej KD
- miejsce lokalizacji przepompowni w terenie ME NU
- miejsce lokalizacji ujêcia wody w terenie MU NO
- miejsce lokalizacji stacji energetycznej EE
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê przeznaczenie

podstawowe,a w uzasadnionych przypadkach, okre�la siê przezna-
czenie dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ w ca³o�ci wykorzy-
stane na cele zgodne z ich podstawowym przeznaczeniem lub czê-
�ciowo na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego na
zasadach ustalonych w dalszych przepisach.

§ 4
1.Integraln¹ czê�ci¹ Zmiany Planu jest Rysunek Zmiany Planu w

skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

E
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2.Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na Rysunku Zmiany Planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami niniejszej uchwa³y:

- granica terenu objêtego planem,
- linie rozgraniczaj¹ce ulic,
- przeznaczenie terenów wewn¹trz linii rozgraniczaj¹cych,
- lokalizacja pompowni i ujêcia wody ze stref¹ ochrony bezpo-

�redniej.
3.Oznaczenia graficzne na Rysunku Zmiany Planu nie wymienio-

ne w ust. 2 maj¹ charakter postulatywny lub informacyjny.
§ 5

Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y mowa jest o:
1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Miasta Marki, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej.
2) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to rozu-

mieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ogranicze-
nia w dysponowaniu terenem, wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji
administracyjnych.

3) rysunku Zmiany Planu - nale¿y przez to rozumieæ Rysunek
Zmiany Planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y.

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ takie
przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym obszarze, wy-
znaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi.

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ ro-
dzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub
wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

6) powierzchni biologicznie czynnej � nale¿y przez to rozumieæ
czê�æ dzia³ki budowlanej, okre�lon¹ w % w stosunku do powierzch-
ni ogólnej dzia³ki, na gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudo-
wana powierzchniowo lub kubaturowo w g³¹b gruntu, na nim oraz
nad nim, nie stanowi¹c¹ nawierzchni dojazdów i doj�æ pieszych,
nieutwardzon¹, pokryt¹ trwa³¹ ro�linno�ci¹ (pojêcie powierzchni bio-
logicznie czynnej zgodne ze zdefiniowanym w prawie budowlanym).

7) zamkniêcia widokowe � nale¿y przez to rozumieæ architekto-
niczne zamkniêcia widokowe tworzone przez pierzeje budynków,
trwa³e ogrodzenia o wypracowanych formach lub inne bariery prze-
strzenne nadaj¹ce charakter uliczny ci¹gom komunikacyjnym,

Rozdzia³ 2
Przepisy szczegó³owe Zmiany Planu

§ 6
Ustala siê, ¿e na ca³ym obszarze Zmiany Planu:
1) dopuszcza siê realizacjê funkcji zgodnych z przeznaczeniem i

warunkami zagospodarowania terenów okre�lonymi w Rozdziale 2,
wprowadza siê realizacjê uk³adu drogowo - ulicznego wed³ug usta-
leñ Rozdzia³u 3 oraz elementów infrastruktury technicznej wed³ug
ustaleñ Rozdzia³u 4.

2) obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania �ro-
dowiska:

- ustala siê zachowanie pokrycia ro�linno�ci¹ le�n¹ dzia³ek we-
d³ug zasad § 7 i 8 ust.2

- ustala siê bezwzglêdn¹ ochronê istniej¹cych zadrzewieñ pole-
gaj¹c¹ na ka¿dorazowym uzgadnianiu ewentualnej wycinki z Gmi-
n¹ Miasta Marki

- nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów o charakterze uci¹¿liwym
to znaczy mog¹cym pogorszyæ stan �rodowiska i naruszyæ jego rów-
nowagê.

3) dopuszcza siê lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej
takich jak stacje transformatorowe czy podziemne przepompownie
�cieków bez konieczno�ci zmiany niniejszego planu.

§ 7
1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone s¹

na Rysunku Zmiany Planu symbolem MU.
2. Na terenach MU, obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-

rowania:
a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej we wszystkich formach, przy minimalnej wielko�ci dzia³ek
600 m2

b) dopuszcza siê zabudowê dzia³ek istniej¹cych przed wej�ciem
w ¿ycie planu i niespe³niaj¹cych warunku opisanego w pkt. a,

c) dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹, wolnostoj¹c¹ o wysoko-
�ci do 2 kondygnacji oraz wbudowan¹, o powierzchni u¿ytkowej nie
wiêkszej ni¿ 30% powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych

zlokalizowanych na dzia³ce
d) realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dzia³-

kach o numerach ewidencyjnych: 226, 227, 228, dopuszcza siê poza
terenem le�nym, przy czym dopuszcza siê utwardzone przejazdy
do budynków poprzez teren le�ny.

e) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej wynosi
do 3 kondygnacji naziemnych to jest parter, piêtro i mieszkalne pod-
dasze.

f) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
dzia³ki budowlanej na 50%.

g) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 5m od
linii rozgraniczaj¹cych uk³adu komunikacyjnego.

h) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów
powinny byæ zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt bê-
dzie wznoszony.

i) dopuszcza siê jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania �cieków do uk³adu ogólno miejskiego - z
zastrze¿eniem §13 ust.5.

j) ustala siê tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
zgodnie z §10 ust.4, §13 ust.3, §14 ust.4 oraz §16 ust.2.

3.Obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymogi z zakresu ochrony �rodowiska:
a) zakaz lokalizacji obiektów mog¹cych powodowaæ sta³e, b¹d�

okresowe uci¹¿liwo�ci dla podstawowych funkcji terenu.
b) ewentualna uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska wywo³ana przez obiekty

us³ugowe i inne nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu
4. Na terenie objêtym zmian¹ planu nie dopuszcza siê lokalizacji

obiektów o powierzchni ca³kowitej przekraczaj¹cej 1000 m2.
§ 8

1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej
oznaczone s¹ na

Rysunku Zmiany Planu symbolem ME.
2. Na terenach ME obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zagospoda-

rowania:
a) dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej o charakterze rezydencjonalnym.
b) dopuszcza siê ³¹czenie i wtórny podzia³ dzia³ek, tak aby po-

wierzchnia nowo tworzonej dzia³ki do zabudowy wynosi³a min. 2000
m2.

c) dopuszcza siê zabudowê dzia³ek istniej¹cych przed wej�ciem
w ¿ycie planu i niespe³niaj¹cych warunku opisanego w pkt. b,

d) nieprzekraczalna wysoko�æ zabudowy mieszkaniowej wynosi
do 3 kondygnacji naziemnych to jest parter, piêtro i mieszkalne pod-
dasze.

e) dopuszcza siê maksymalnie 20% powierzchni dzia³ki do wy³¹-
czenia z produkcji le�nej i nie wiêcej ni¿ 400 m2 .

f) ustala siê minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej
dzia³ki budowlanej na 80%.

g)dla dzia³ek przewidzianych czê�ciowo na cele komunikacyjne
bilans terenu sporz¹dza siê wy³¹cznie dla czê�ci dzia³ki przezna-
czonej pod zabudowê.

h) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 5m od
linii rozgraniczaj¹cych uk³adu komunikacyjnego z wy³¹czeniem ci¹-
gu pieszo � jezdnego 6KPJ ul. Ketlinga dla którego ustala siê nie-
przekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o�ci 4m od linii rozgranicza-
j¹cych.

i) parkingi i gara¿e dla wszystkich nowo wznoszonych obiektów
powinny byæ zlokalizowane na terenie posesji, na której obiekt bê-
dzie wznoszony.

j) dopuszcza siê jedynie zorganizowany sposób zaopatrzenia w
wodê i odprowadzania �cieków do uk³adu ogólno miejskiego - z
zastrze¿eniem §14 ust.5.

k) postuluje siê utworzenie architektonicznego zamkniêcia wido-
kowego w rejonie ulic Ko�ciuszki i Sosnowej zaznaczonego na ry-
sunku planu.

l) ustala siê tereny lokalizacji urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
zgodnie z §10 ust.4, §13 ust.3, §14 ust.4 oraz §16 ust.2.

3. Na terenie ME nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów o po-
wierzchni ca³kowitej przekraczaj¹cej 1000 m2.

Rozdzia³ 3
Uk³ad drogowo-uliczny

§ 9
1.Przyjmuje siê, ¿e nastêpuj¹ce ci¹gi komunikacyjne stanowi¹

Dokoñczenie ze strony 11

F



13

Uchwa³y Rady Miasta Marki
elementy podstawowego miejskiego uk³adu drogowo-ulicznego oraz
pe³ni¹ funkcje ponadlokalne w stosunku do obszaru objêtego pla-
nem:

a) ul. Sosnowa o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku
planu symbolem 1KDZ.

b) ul. Okólna o funkcji ulicy zbiorczej, oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem KDZ (poza pó³nocn¹ granic¹ opracowania).

c) ul. Ko�ciuszki o funkcji ulicy lokalnej, oznaczona na rysunku
planu symbolem 1-bis KDL.

2. Wyznacza siê linie rozgraniczaj¹ce ulic wymienionych w ust.1
pkt. a i c oraz okre�la siê ich szeroko�ci ca 16,0 i 18,0÷18,5 m.

3. Na objêtych planem odcinkach ulic wymienionych w ust. 1 ustala
siê skrzy¿owania wy³¹cznie wyznaczone na rysunku planu.

§ 10
1.Dla obs³ugi istniej¹cego i nowego zainwestowania na obszarze

objêtym planem ustala siê uk³ad ulic dojazdowych oraz ci¹gów pie-
szo-jezdnych.

2.Ustala siê przebiegi ulic o których mowa w ust. 1 oraz okre�la
siê ich szeroko�ci wyznaczone na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi:

a) ul. Czarnieckiego � dojazdowa, oznaczona na rysunku planu
symbolem 2KDD o szeroko�ci ca 8.0m ÷ 10.0m

b) ul. Projektowana 1 � dojazdowa, oznaczona na rysunku planu
symbolem 3KDD o szeroko�ci ca 10,0

c) ul. Hetmañska � dojazdowa, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 4KDD o szeroko�ci ca 11,0 m i 8.0 m

d) ul. ¯ó³kiewskiego � dojazdowa, oznaczona na rysunku planu
symbolem 5KDD o szeroko�ci ca 13,0m.

3. Jako uzupe³nienie uk³adu ulic o których mowa w ust. 2 ustala
siê przebieg ci¹gu pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku pla-
nu 6KPJ, ul. Ketlinga o szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych min
6,0 m.

4.Dla ulic dojazdowych o szeroko�ci mniejszych ni¿ 10,0 m i dla
ci¹gów pieszo-jezdnych ustala siê udostêpnienie pasów terenu o
szeroko�ci ca 2,0 m z przyleg³ych dzia³ek na realizacjê uzbrojenia
in¿ynieryjnego.

§ 11
Ustala siê nastêpuj¹ce minimalne wska�niki zaspokojenia potrzeb

parkingowych dla obiektów nowo wznoszonych lub rozbudowywa-
nych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub bli�niaczej �
2 stanowiska / domek lub po³owê budynku bli�niaczego.

2) dla obiektów us³ugowo-handlowych (wolnostoj¹cych lub wbu-
dowanych) � 30 stanowisk / 1000 m2 pow. u¿ytkowej, minimum 3
miejsca na obiekt, przy czym inwestorzy maj¹ obowi¹zek zapew-
nienia realizacji odpowiedniej ilo�ci miejsc parkingowych na terenie
w³asnym inwestycji.

§12
Na terenach w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych ci¹gów komunika-

cyjnych:
1) zabezpiecza siê pasy terenu dla urz¹dzeñ i przewodów pod-

ziemnych miejskiej infrastruktury technicznej,
2) dopuszcza siê sytuowanie urz¹dzeñ drogowych oraz urz¹dzeñ

zwi¹zanych z utrzymaniem i obs³ug¹ ruchu, a tak¿e urz¹dzeñ ener-
getycznych i telekomunikacyjnych, pod warunkiem spe³nienia wy-
magañ okre�lonych w przepisach szczególnych dotycz¹cych dróg
publicznych,

3) zakazuje siê realizacji obiektów budowlanych, nie wymienio-
nych w powy¿szych podpunktach, z wyj¹tkiem niewielkich obiektów
handlowych realizowanych jako obiekty nie zwi¹zane trwale z pod-
³o¿em, o powierzchni zabudowy nie wiêkszej ni¿ 15 m2, sytuowa-
nych wy³¹cznie w rejonach wa¿niejszych skrzy¿owañ ulic, w sposób
nie ograniczaj¹cy widoczno�ci na skrzy¿owaniu.

Rozdzia³ 4
Zasady uzbrojenia terenu.

§13
Wodoci¹gi i zaopatrzenie w wodê
1. Ustala siê, ¿e �ród³em wody dla zaopatrzenia obszaru objête-

go Zmian¹ Planu bêd¹ miejscowe zasoby wód podziemnych czwar-
torzêdowej warstwy wodono�nej.

2. Ustala siê, ¿e uk³ad sieci wodoci¹gowej na terenie objêtym
Zmian¹ Planu bêdzie integraln¹ czê�ci¹ ogólnomiejskiego systemu
wodoci¹gowego, z wykorzystaniem istniej¹cej sieci.

3.Adaptuje siê istniej¹ce na terenie ujêcie wody wraz ze stref¹
ochrony bezpo�redniej.

§14
Kanalizacja
1.Ustala siê rozdzielczy niepe³ny system kanalizacji, ograniczony

do budowy sieci sanitarnej.
2. Ustala siê, ¿e odbiornikami �cieków komunalnych bêdzie uk³ad

kanalizacji m. st. Warszawy.
3. Ustala siê odwodnienie czê�ci tras komunikacyjnych (jezdnie,

chodniki, parkingi) do rowów otwartych.
4.Ustala siê teren lokalizacji pompowni �cieków sanitarnych w

miejscu okre�lonym na rysunku planu symbolem NU.
5. Do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacyjnej dopuszcza

siê stosowanie szczelnych osadników bezodp³ywowych.
§15

Gazownictwo
Ustala siê, ¿e obszar objêty Zmian¹ Planu zasilany bêdzie w gaz

ze stacji redukcyjno-pomiarowej Io przy ul. Wojskiego za pomoc¹
sieci rozdzielczej.

§16
Elektroenergetyka
1. Ustala siê, ¿e obszar opracowania zasilany bêdzie w energiê

elektryczn¹ ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV � Pustelnik� za
pomoc¹ linii kablowych 15 kV.

2. Lokalizacja wolnostoj¹cych stacji transformatorowych 15/0,4kV,
o powierzchni 8 x 8 m2 z dostêpem od strony drogi, nie bêdzie wy-
maga³a zmian niniejszego planu.

Rozdzia³ 5Przepisy przej�ciowe i koñcowe
§ 17

Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty od wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci 10 %.

§ 18
W odniesieniu do terenów objêtych Planem trac¹ moc zapisy Miej-

scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Po³udniowej
czê�ci Miasta Marki zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miasta XXXIX/
174/97 z dnia 22 kwietnia 1997 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Warszawskiego nr 25 z dnia 23 czerwca 1997 r.
poz. 79.

§19
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§20
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³osze-

nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwa³a Nr XLI/298/ 2006
Rady  Miasta   Marki

z  dnia 21 czerwca  2006 roku.                               
w sprawie nieskorzystania z przys³uguj¹cego Gminie 

prawa pierwokupu
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 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm. ) w zwi¹zku  z art. 109 ust. 1 pkt. 2 i
art. 110  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami  (jednolity tekst  Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603 z
pó�n. zm.) uchwala siê, co  nastêpuje:  

§ 1
Postanawia siê nie skorzystaæ z przys³uguj¹cego Gminie Miasto

Marki prawa pierwokupu w stosunku do prawa u¿ytkowania wieczy-
stego  niezabudowanej nieruchomo�ci gruntowej po³o¿onej w Mar-

E
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kach przy ul. Pi³sudskiego, stanowi¹cej dzia³kê nr ewid. 16/9 o po-
wierzchni 2424m2 w obrêbie 3-03, uregulowan¹ w Kw. Nr 39402,
zbywanej przez Spó³kê �Centrala Handlu Papierem�  Sp. z o.o. z
siedzib¹ w Warszawie przy ul. Modliñskiej 6, na rzecz Spó³ki �Ko-
mandor Warszawa� Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Markach przy ul.
Pi³sudskiego 121C.

Numer warunkowej umowy sprzeda¿y - Repertorium A nr  2715/
2006 z dnia 22.05.2006r.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XLI/299/2006
Rady   Miasta  Marki

z  dnia 21 czerwca 2006 roku.
w  sprawie przeznaczenia do sprzeda¿y niezabudowanych 

nieruchomo�ci gruntowych, stanowi¹cych mienie komunal-
ne.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z pó�n. zm.)  w zwi¹zku z art. 13 ust. 1, art. 28 , art.
37 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodar-
ce nieruchomo�ciami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.
2603 z pó�n.zm.) uchwala siê,  co nastêpuje:     

§ 1
Przeznacza siê do sprzeda¿y w drodze przetargu niezabudowa-

ne nieruchomo�ci gruntowe, stanowi¹ce mienie komunalne wymie-
nione w wykazie nieruchomo�ci stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do ni-
niejszej uchwa³y, o przeznaczeniu zgodnym z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Po³udniowej czê�ci miasta Marki
tj. zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa.

§ 2
Ceny wywo³awcze do przetargu zostan¹ ustalone w wysoko�ci

nie ni¿szej ni¿ rynkowe warto�ci nieruchomo�ci, na podstawie ope-
ratu szacunkowego sporz¹dzonego przez rzeczoznawcê maj¹tko-
wego.

§ 3
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ Urzêdu Miasta Marki na okres 21 dni, a informacja o jego
wywieszeniu podlega publikacji w prasie lokalnej.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XLI/300/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 21 czerwca 2006 roku
w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê wspólnego

zadania inwestycyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, 9 ppkt a i art.10 ust. 2 ustawy z

dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) i art. 175 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
1. Wyra¿a siê zgodê na realizacjê z samorz¹dem Województwa

Mazowieckiego wspólnego zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa
chodnika i zjazdów na ul. Legionowej (od Al. Pi³sudskiego do ul.
Spacerowej) w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 632 w mie�cie Marki�.

2. Wyra¿a siê zgodê na przekazanie samorz¹dowi Województwa

Mazowieckiego dotacji finansowej w kwocie 350.000 z³otych brutto
na pokrycie czê�ci kosztów realizacji zadania, o którym mowa w ust 1.

3. Wyra¿a siê zgodê, o ile zajdzie taka konieczno�æ, na pozyska-
nie terenu pod realizacjê zadania o którym mowa w ust 1 i pokrycie
kosztów zmiany sposobu jego u¿ytkowania oraz przekazanie pozy-
skanego terenu na rzecz samorz¹du Województwa Mazowieckiego.

§ 2
Traci moc uchwa³a Nr XXXV/249/2005 Rady Miasta Marki z dnia

30 listopada 2005 w sprawie wyra¿enia zgody na realizacjê wspól-
nego zadania inwestycyjnego.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Uchwa³a Nr XLI/301/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 21 czerwca 2006 roku
zmieniaj¹ca uchwa³ê nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki
z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie bud¿etu Miasta Marki

na 2006 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 gminnym (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 publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�niejszymi  zmianami) oraz art.
401 i 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �ro-
dowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pó�niejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1
W uchwale nr XXXVII/267/2006 Rady Miasta Marki z dnia 1 lute-

go 2006 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu Miasta Marki na 2006
rok wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) w planie wydatków bud¿etu miasta na 2006 rok - zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) za³¹cznik nr 8 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone w
za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) za³¹cznik nr 11 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone w
za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y,

4) za³¹cznik nr 12 do uchwa³y otrzymuje brzmienie okre�lone w
za³¹czniku nr 4 do niniejszej uchwa³y,

5) za³¹cznik nr 14 do uchwa³y 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 Wojewódz-

twa Mazowieckiego.
§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a Nr XLI/302/2006

Rady Miasta Marki
z dnia 21 czerwca 2006 roku

w sprawie zmiany uchwa³y nr XXI/157/2004 Rady Miasta
Marki z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie emisji obligacji

komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990

roku o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,
z pó�niejszymi zmianami), art. 168 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Nr 249, poz. 2104) oraz art. 2
pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku
o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z pó�niejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

Dokoñczenie ze strony 13
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JACHU 69

Uchwa³y Rady Miasta Marki

§ 1
W uchwale nr XXI/157/2004 Rady Miasta Marki z dnia 17 listopa-

da 2004 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych § 3, ust 1
otrzymuje brzmienie :

�1. Obligacje zostan¹ wyemitowane w jedenastu seriach:
a) w 2004 roku zostan¹ wyemitowane:
- seria A na kwotê 1.100.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2004 roku,
- seria B na kwotê 1.178.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2004 roku,
b) w 2005 roku zostan¹ wyemitowane:
- seria C na kwotê 1.200.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2005 roku,
- seria D na kwotê 1.300.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2005 roku,
c) w 2006 roku zostan¹ wyemitowane:
- seria E na kwotê 1.300.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2006 roku,
- seria F na kwotê 1.422.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2006 roku,
- seria G na kwotê 1.250.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2006 roku,
d) w 2007 roku zostan¹ wyemitowane:
- seria H na kwotê 1 750.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2007 roku,
- seria I na kwotê 1.000.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2007 roku,
- seria J na kwotê 1.000.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2007 roku,
- seria K na kwotê 1.000.000 z³otych nie pó�niej ni¿ w dniu 31

grudnia 2007 roku.�
§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.
§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a Nr XLI/303/2006

Rady Miasta Marki
z dnia 21 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków na terenie Miasta
Marki w okresie od 1 czerwca 2006 roku do 31 maja 2007

roku.
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) w zwi¹zku z art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbio-
rowym odprowadzaniu �cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pó�niej-
szymi zmianami), uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1
Zatwierdza siê taryfy okre�laj¹ce op³aty za zbiorowe zaopatrze-

nie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków obowi¹zuj¹ce na
terenie Miasta Marki, okre�lone w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§ 2
Taryfy obowi¹zuj¹ od 1 czerwca 2006 do 31 maja 2007 roku.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Traci moc uchwa³a nr XXVIII/202/2005 Rady Miasta Marki z dnia

27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków na terenie
Miasta Marki w okresie od 1 czerwca 2005 roku do 31 maja 2006
roku.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Za³¹cznik
do uchwa³y nr XLI/303/2006
Rady Miasta Marki
z dnia 21 czerwca 2006 roku
TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODÊ
I ZBIOROWE ODPROWADZENIE �CIEKÓW.
� za 1 m3 wody - 2,33 z³ + VAT tj. 2,49 z³,
� za 1 m3 �cieków wprowadzanych do
sieci kanalizacyjnej (Grupa I) - 3,74 z³ + VAT tj. 4,00 z³,
� za 1 m3 �cieków wt³aczanych
bezpo�rednio do przewodu t³ocznego
(Grupa II) - 3,40 z³ + VAT tj. 3,64 z³.

Uchwa³a Nr XLI/304/2006
Rady Miasta Marki

z dnia 21 czerwca 2006 roku
z dnia 21 czerwca 2006 roku

w sprawie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego spó³ki
komunalnej �Wodoci¹g Marecki Sp z o.o.�

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 9 lit. a i 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 zmianami), uchwala siê co
nastêpuje:

§ 1
Wyra¿a siê zgodê na podwy¿szenie kapita³u zak³adowego w spó³-

ce komunalnej �Wodoci¹g Marecki Sp z o.o. z siedzib¹ w Markach,
wpisanej do Krajowego Rejestru S¹dowego pod nr  0000135355,
prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wy-
dzia³ Gospodarczy KRS, której jedynym wspólnikiem jest Gmina
Miasto Marki.

§ 2
Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego nast¹pi poprzez:
1)    wniesienie w drodze aportu mienia stanowi¹cego w³asno�æ

Miasta Marki, na który sk³ada siê maj¹tek trwa³y wykazany w za-
³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y o warto�ci ksiêgowej
30.878.420.49 z³otych, wg stanu na dzieñ 30 czerwca 2006 roku,

2)    wniesienie gotówki w kwocie 1.579,51 z³otych na pokrycie
objêtych udzia³ów.

§ 3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2006 roku.
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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
Referat Zarzπdu DrÛg pok. 21` wew. 121

kier. wew. 115
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. 143
informatyk@marki.pl
Referat Finansowo ñ Budøetowy
Kierownik 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
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. 105, 128, 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. 35 wew. 131
rso@marki.pl
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

TELEFON ALARMOWY 0-501 437 802

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 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

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

e-mail adastra@neostrada.pl


