RADA MIASTA MARIO
AI. J. Pilsud skiego 95
05-270 MARKI
tel.: 22 781 1003
woj. Mazowieckie

PROTOKOL Nr 56
z LVI sesji Rady Miasta Marki,
kt6ra odbyla si~ w dniu 28 maja 2014 roku

o godzinie

15 30 LVI sesjy Rady Miasta Marki otworzyla Wiceprzewodnicz'l-cy Rady
Agnieszka Luzynska, przywitala wszystkich obecnych i stwierdzila quorum (listy obecnosci
radnych oraz gosci stanowi'l- zal'l-cznik nr 1 do protokolu).
Nastypnie Przewodnicz'l-cy Rady przedstawil porz'l-dek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porz'l-dku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosk6w w sprawie zmian do porz'l-dku obrad.
4. Przyjycie protokolu z LIII sesji z dnia 26 marca 2014 roku.
5. Przyjycie protokolu z LIV sesji z dnia 9 kwietnia 2014 roku.
6. Przyjycie protokolu z LV sesji z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly Nr LV/433/2014 Rady
Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodnicz'l-cego
Rady Miasta Marki (Druk Nr 553).
8. Informacja z dzialalnosci Burmistrza Miasta Marki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia mleJscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci miasta Marki obejmuj'l-cego obszar
Centrum Handlowego Ml polozonego w Markach (Druk nr 549).
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie miasta Marki w
okresie od 1 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku (Druk nr 528).
11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urz'l-dzen wodoci'l-gowych i urz'l-dzen kanalizacyjnych, byd'l-cych w
posiadaniu Wodoci'l-gu Mareckiego Sp6lka z ograniczon'l- odpowiedzialnosci'l- w
Markach na lata 2014 - 2018 (Druk nr 527).
12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Marki na lata 2014 - 2029 (Druk nr 546).
13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu Miasta Marki na rok
2014 (Druk nr 547).
14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjycia srodk6w finansowych z
Funduszu Sp6jnosci (Druk nr 542).
15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego i
objycia udzia16w w podwyzszonym kapitale zakladowym jednoosobowej sp6lki
Miasta Marki dzialaj'l-cej pod firm'l- Mareckie Inwestycje Miejskie Sp6lka z
ograniczon'l- odpowiedzialnosci'l- z siedzib'l- w Markach (Druk nr 548).
16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zasad korzystania z miejskich obiekt6w
sportowych (Druk nr 550).
17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przyjycia Oceny zasob6w pomocy
spolecznej na rok 2013 dla Miasta Marki (Druk nr 541).
18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeznaczenia do sprzedazy
niezabudowanych nieruchomosci gruntowych, stanowi'l-cych mienie komunalne
(Druk nr 544).
19. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do
zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 537).
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20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do
zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 538).
21. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do
zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 539).
22. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do
zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 540).
23. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na odplatne nabycie do
zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 545).
24. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dzierzawy gruntu stanowi'!cego mienie
komunalne (Druk nr 533).
25. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie dzierzawy gruntu stanowi,!cego mienie
komunalne (Druk nr 536).
26. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie najmu oraz uzyczenia lokalu uzytkowego
stanowi,!cego mienie komunalne (Druk nr 534).
27. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc
Dyrektora Mareckiego Osrodka Kultury im. Tadeusza Luzynskiego (Druk nr 543).
28. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru Przewodnicz'!cego Rady Miasta
Marki (Druk Nr 554).
29. Interpelacje i zapytania radnych.
30. Sprawy r6zne.
31. Zamkniycie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wniosk6w w sprawie zmian do porzadku obrad.
Radny Pawel Pniewski przypomnial, ze punkt 16. porz'!dku obrad: Rozpatrzenie projektu
uchwaly w sprawie zasad korzystania z miejskich obiekt6w sportowych (Druk nr 550) nie
zostal zaopiniowany przez Komisjy Oswiaty, Kultury i Sportu.
Burmistrz Janusz Werczynski wyrazil zgody na zdjycie z porz'!dku obrad punktu 16.
Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie zdjycie z
porz'!dku obrad punktu Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zasad korzystania z
miejskich obiekt6w sportowych (Druk nr 550).

Glosowanie
za zdjyciem z porz'!dku obrad punktu 16. - 18
przeciw- 0
wstrzymuj'!cych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
W zwi'!Zku z blydem w wynikach glosowania Wiceprzewodnicz'!ca Rady zarz,!dzila ponowne
glosowanie.

Glosowanie
za zdjyciem z porz'!dku obrad punktu 16. - 18
przeciw - 0
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wstrzymujqcych siy - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
Rada Miasta zdecydowala 0 zdjyciu z porzqdku obrad punktu 16. bezwzglydnq wiykszosciq
glos6w ustawowego skladu Rady.

Pkt 4. Przyjecie protokolu z LUI sesji z dnia 26 marca 2014 roku.
Do chwili rozpoczycia sesji radni nie wniesli na pismie poprawek, ani uzupelnien do
protokoru, w zwiqzku z powyzszym Wiceprzewodniczqcq Rady Agnieszka Luzynska
zarzqdzila glosowanie w sprawie przyjycia protokolu Nr 53 z LUI sesji Rady Miasta Marki z
dnia 26 marca 2014 roku.
Glosowanie
za przyjyciem protokolu - 16
przeciw - 0
wstrzymujqcych siy - 4
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.

Protok6l z LUI sesji Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 roku zostal przyjyty.

Pkt 5. Przyjecie protokolu z LIV sesji z dnia 9 kwietnia 2014 roku.
Do chwili rozpoczycia sesji radni nie wniesli na pismie poprawek, ani uzupelnien do
protokolu, w zwiqzku z powyzszym Wiceprzewodniczqcq Rady Agnieszka Luzynska
zarzqdzila glosowanie w sprawie przyjycia protokolu Nr 54 z LIV sesji Rady Miasta Marki z
dnia 9 kwietnia 2014 roku.
Glosowanie
za przyjyciem protokolu - 12
przeciw- 0
wstrzymujqcych siy - 6
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.

Protok6l z LIV sesji Rady Miasta Marki z dnia 9 kwietnia 2014 roku zostal przyjyty.

Pkt 6. Przyjecie protokolu z LV sesji z dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Do chwili rozpoczycia sesji radni nie wniesli na pismie poprawek, ani uzupelnien do
protokolu, w zwiqzku z powyzszym Wiceprzewodniczqcq Rady Agnieszka Luzynska
zarzqdzila glosowanie w sprawie przyjycia protokolu Nr 55 z LV sesji Rady Miasta Marki z
dnia 16 kwietnia 2014 roku.
Glosowanie
za przyjyciem protokoru - 10
przeciw - 0
wstrzymujqcych siy - 9
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Protok6l z LV sesji Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku zostal przyjyty.
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Pkt 7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly Nr LV/43312014
Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczacego
Rady Miasta Marki (Druk Nr 553).
Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stano wi zal'!cznik nr 2 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski poinformowal, ze w dniu 16 kwietnia 2014 roku w trakcie LV
sesji, odbylo siy jedno niefortunne glosowanie dotycz'!ce zmiany porz'!dku obrad; w6wczas
wiykszosci,! 10 glos6w "za" Rada Miasta zdecydowala 0 uzupelnieniu porz'!dku obrad 0
punkt: Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru Przewodnicz'!cego Rady Miasta
Marki; jednak zmiany porz'!dku obrad dokonuje siy bezwzglydna wiykszosci,! glos6w
ustawowego skladu Rady; skutek tego jest taki, ze kwestionowany moze bye wyb6r dokonany
16 kwietnia 2014 roku; w zwi(!Zku z tym najlepszym rozwi,!zaniem jest powt6rzenie
procedury, czyli uchylenie uchwaly i dokonanie ponownego wyboru Przewodnicz'!cego Rady.
W dyskusji glos zabrali radni: Marcin Piotrowski, Radoslaw Dec, Dariusz Pietrucha,
Grzegorz Chwiloc - Filoc, Pawel Pniewski oraz Burmistrz Janusz Werczynski i radca prawny
Krzysztof Kurzeja.
W zwi(!Zku z brakiem opinii Komisji 0 projekcie uchwaly, w sprawie uchylenia uchwaly Nr
LV/433/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodnicz,!cego Rady Miasta Marki (Druk Nr 553), zgodnie z § 42 ust. 8,
Wiceprzewodnicz,!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie
niezwlocznego przyst,!pienia do rozpatrzenia inicjatywy uchwalodawczej.
Glosowanie
za przyst,!pieniem do rozpatrzenia inicjatywy uchwalodawczej - 14
przeciw - 1
wstrzymuj,!cych siy - 4
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Rada Miasta zdecydowala
uchwalodawczej.

0

niezwIocznym przyst,!pieniu do rozpatrzenia inicjatywy

Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie uchylenia uchwaly Nr LV/433/2014 Rady Miasta Marki z dnia 16
kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodnicz'!cego Rady Miasta Marki (Druk Nr 553).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 16
przeciw-l
wstrzymuj'!cych siy - 2
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII43912014 i stanowi zal'!cznik nr 3 do protokolu.

Pkt 8. Informacja z dzialalnosci Burmistrza Miasta Marki.
Informacja 0 pracy Burmistrza Miasta Marki od 20 marca do 21 maja 2014 roku (Druk nr
551) stanowi zal'!cznik nr 4 do protokolu.
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Burmistrz Janusz Werczynski udzielil odpowiedzi na pytania sformulowane przez radnych:
- Dariusza Pietruchy dotycz'!ce punktow: 16, 20;
- Pawla Pniewskiego dotycz'!ce punktu 16;
- Michala Jarocha dotycz'!ce punktow: 4,5,6;
- Elzbiety Brzozowsk'! dotycz'!ce punktow 31 , 31 ppkt 2.

Pkt 9.Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czesci miasta Marki obejmujacego obszar
Centrum Handlowego M1 polozonego w Markach (Druk nr 549).
Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stano wi zal'!cznik nr 5 do protokoru.
Burmistrz Janusz Werczynski przypomnial, ze 30 stycznia 2014 roku Rada Miasta Marki
podjyla uchwaly w sprawie przyst,!pienia do sporz,!dzenia mleJscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla cZysci miasta Marki obejmuj,!cego obszar Centrum
Handlowego Ml polozonego w Markach.
Projektant z Biura Planowania Rozwoju Warszawy Bartosz Roslan zaprezentowal miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 549.
W tym punkcie porz'!dku obrad glos zabral radny Pawel Pniewski oraz projektant Bartosz
Roslan.
Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
czysci miasta Marki obejmuj,!cego obszar Centrum Handlowego Ml polozonego w Markach
(Druk nr 549).
Glosowanie

za podjyciem uchwaly - 12
przeciw- 0
wstrzymuj,!cych siy - 3
W trakcie glosowania obecnych bylo 15. radnych.
Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII440/20 14 i stano wi zal'!cznik nr 6 do protokolu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie sciek6w na terenie miasta Marki w
okresie od 1 czerwca 2014 roku do 31 maja 2015 roku (Druk nr 528).
Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stanowi zal,!cznik nr 7 do protokolu.
Wniosek 0 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wody
odprowadzania sciekow stanowi zal'!cznik nr 8 do protokolu.

zbiorowego
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Bunnistrz Janusz Werczynski przypomnial, ze Rada Miasta zatwierdza taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w zaproponowane przez Wodociqg
Marecki: wniosek w tej sprawie zostal zlozony 19 marca 2014 roku; zgodnie z art. 24 ust. 5
ustawy 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w, Rada gminy
podejmuje uchwaly 0 zatwierdzeniu taryf w tenninie 45 dni od dnia zlozenia wniosku.
Bunnistrz poinfonnowal r6wniez, ze ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w wart. 24 ust. 4 fonnuluje
obowiqzek sprawdzenia przez Bunnistrza, czy przedstawione we wniosku taryfy
i plan, zostaly opracowane zgodnie z przepisami ustawy oraz zweryfikowanie koszt6w,
pod wzglydem celowosci ich ponoszenia;
na zlecenie Bunnistrza wniosek zostal przeanalizowany przez finny SID Szkolenia i
Doradztwo Sp. z 0.0. z siedzibq w Warszawie, kt6ra przeprowadzila weryfikacjy koszt6w
ujytych we wniosku taryfowym przygotowanym przez Wodociqg Marecki Sp. z 0.0.; zawarte
w opracowaniu konkluzje Sq nastypujqce: " ... wniosek ten oraz zawarta w nim taryfa zostala
przygotowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu · sciek6w oraz rozporzqdzenia Ministra
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie okreslenia taryf, wzoru wniosku 0
zatwierdzenie taryf oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe
odprowadzanie sciek6w, a wszystkie koszty zawarte w kalkulacji cen i stawek oplat SC} celowe
i uzasadnione ... .l'
Opinia stanowi zalqcznik nr 9 do protokoru.
Dyrektor Zarzqdu Sp6lki z o. o. "Wodociqg Marecki" Kajetan Specjalski przedstawil
prezentacjy multimedialnq wniosku taryfowego.
Pisemna infonnacja dla Rady Miasta stano wi zalqcznik nr 10 do protokolu.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 528.
W dyskusji glos zabrali radni: Agnieszka Luzynska, Marcin Piotrowski, Michal Jaroch,
Radoslaw Dec oraz Burmistrz Janusz Werczynski i Dyrektor Kajetan Specjalski.
Wiceprzewodniczqca Rady Agnieszka Luzynska zarzqdzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe
odprowadzanie sciek6w na terenie miasta Marki w okresie od I czerwca 2014 roku do 31
maja 2015 roku (Druk nr 528).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 11
przeciw- 0
wstrzymujqcych siy - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 12. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII441120 14 i stano wi zalqcznik nr 11 do protokolu.

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urzadzeIi wodochlgOwych i urzadzen kanalizacyjnych, bedacych
w posiadaniu Wodochlgu Mareckiego Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w
Markach na lata 2014 - 2018 (Druk nr 527).
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Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stano wi zal,!cznik nr 12 do protokolu.
Burrnistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly zawarty w Druku nr 527;
Burrnistrz zwr6cil uwagy, ze na dzialalnosc zwi,!zan,! z rozbudow,! sieci kanalizacyjnej
Sp61ka przeznaczy 56,5 miliona zlotych, a na dzialalnosc zwi,!zan,! z rozbudow,! sieci
wodoci,!gowej 23,5 miliona zlotych; wybudowane zostalo 130 km sieci wodoci,!gowej i 150
km sieci kanalizacyjnej; na jedn,! i na drug,! branzy uzyskiwane jest wsparcie Unijne; Sp6lka
tworz'!c bardzo nowoczesn'! infrastruktury wodoci'!gow'! i kanalizacyjn,! jednoczesnie dba tez
o to, aby starsze instalacje byly takZe unowoczesniane; Burrnistrz zwr6cil uwagy, ze w
najblizszych latach Sp6lka przeznaczy na radiowy system odczytu licznik6w
wodomierzowych milion zlotych; niezwykle wa:zna i pilna jest takZe budowa drugiej stacji
uzdatniania wody.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 527.
W dyskusji glos zabrali radni: Pawel Pniewski, Marcin Piotrowski, Dariusz Pietrucha,
Grzegorz Chwiloc - Filoc oraz Burrnistrz Janusz Werczynski i Dyrektor Kajetan Specjalski.
Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modemizacji urz'!dzen
wodoci,!gowych i urz'!dzen kanalizacyjnych, byd,!cych w posiadaniu Wodoci,!gu Mareckiego
Sp6lka z ograniczon,! odpowiedzialnosci,! w Markach na lata 2014 - 2018 (Druk nr 527).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 18
przeciw- 0
wstrzymuj'!cych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.
Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVI/442/20 14 i stano wi zal,!cznik nr 13 do protokoru.

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Marki na lata 2014 - 2029 (Druk nr 546).
Projekt uchwaly z opini,! prawn'! stanowi zal,!cznik nr 14 do protokolu.
Skarbnik Slawomir Koc szczeg610wo om6wil projekty uchwal zawarte w Drukach nr: 546 i
577; inforrnacja do zmian w budzecie Miasta Marki stano wi zal'!cznik nr 15 do protokolu.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 546.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 547.
W dyskusji glos zabrali radni: Agnieszka Luzynska, Pawel Pniewski, Michal Jaroch, Marcin
Piotrowski, Grzegorz Chwiloc - Filoc, Tadeusz Sklodowski oraz Burrnistrz Janusz
Werczynski i Naczelnik Wydziaru Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Hubert
Komorowski.
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Wiceprzewodnicz~ca Rady Agnieszka Luzynska zarz~dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014 - 2029
(Druk nr 546).

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 13
przeciw-2
wstrzymuj~cych siy - 2
W trakcie glosowania obecnych bylo 17. radnych.

W zwi~ku z blydem w wynikach glosowania Wiceprzewodnicz~ca Rady
glosowanie.

zarz~dzila

ponowne

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 13
przeciw - 1
wstrzymuj~cych siy - 4
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII443/2014 i stano wi

zal~cznik

nr 16 do protokoru.

Pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany budzetu Miasta Marki na rok
2014 (Druk nr 547).
Projekt uchwaly z

opini~ prawn~

stano wi

zal~cznik

nr 17 do protokolu.

Ww. projekt uchwaly zostal zaprezentowany w pUnkcie 12.

porz~dku

obrad.

W tym punkcie porz~dku obrad dyskusja nie zostala podjyta.
Wiceprzewodnicz~ca Rady Agnieszka Luzynska zarz~dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie zmiany budzetu Miasta Marki na rok 2014 (Druk nr 547).

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 12
przeciw - 2
wstrzymuj~cych siy - 4
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII444/20 14 i stanowi

zal~cznik

nr 18 do protokolu.

Pkt 14. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przvjecia srodk6w finansowych z
Funduszu Sp6jnosci (Druk nr 542).
Projekt uchwaly z opini~ prawn~ stano wi

zal~cznik

nr 19 do protokolu.

Burmistrz Janusz Werczynski om6wil projekt uchwaly.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 542.
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W tym punkcie porz~dku obrad dyskusja nie zostala podjyta.
Wiceprzewodnicz~ca Rady Agnieszka Luzynska zarz~dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie przyjycia srodk6w finansowych z Funduszu Sp6jnosci (Druk ill" 542).

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 17
przeciw- 0
wstrzymuj~cych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 17. radnych.

Uchwaia zostala podjyta, otrzymala Nr LVII445/2014 i stanowi

zal~cznik ill"

20 do protokolu.

Pkt 15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie podwyzszenia kapitalu zakladowego i
objecia udzialow w podwyzszonym kapitale zakladowym jednoosobowej spolki Miasta
Marki dzialajqcej pod firmq Mareckie Inwestycje Miejskie Spolka z ograniczonq
odpowiedzialnosciq z siedzibq w Markach (Druk nr 548).
Projekt uchwaly z opini~ prawn~ stano wi

zal~cznik ill"

21 do protokolu.

Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly zawarty w Druku ill" 548.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku ill" 548.
W tym punkcie
Werczynski.

porz~dku

obrad glos zabral radny Pawel Pniewski oraz Burmistrz Janusz

Wiceprzewodnicz~ca Rady Agnieszka Luzynska zarz~dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie podwyzszenia kapitaru zakladowego i objycia udzial6w w podwyzszonym
kapitale zakladowym jednoosobowej sp6Iki Miasta Marki dzialaj~cej pod firm~ Mareckie
Inwestycje Miejskie Sp6lka z ograniczon~ odpowiedzialnosci~ z siedzib~ w Markach (Druk
ill" 548).

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 13
przeciw- 0
wstrzymuj~cych siy - 4
W trakcie glosowania obecnych bylo 17. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII44612014 i stano wi

zal~cznik ill"

22 do protokolu.

Pkt 16. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przvjecia Oceny zasobow pomocy
spolecznej na rok 2013 dla Miasta Marki (Druk nr 541).
Projekt uchwaly z

opini~ prawn~

stanowi

zal~cznik ill"

23 do protokolu.

Burmistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly.
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Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej, Bezpieczenstwa Publicznego i Ochrony Srodowiska
pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty w Druku nr 541.
W tym punkcie porzqdku obrad dyskusja nie zostala podjyta.
Wiceprzewodniczqca Rady Agnieszka Luzynska zarzqdzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie przyjycia Oceny zasob6w pomocy spolecznej na rok 2013 dla Miasta
Marki (Druk nr 541).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 19
przeciw- 0
wstrzymujqcych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII447/2014 i stano wi zalqcznik nr 24 do protokolu.
Pkt 17. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie przeznaczenia do sprzedaZy
niezabudowanych nieruchomosci gruntowych, stanowiacych mienie komunalne (Druk
nr 544).

Projekt uchwaly z opiniq prawnq stano wi zalqcznik nr 25 do protokolu.
Bunnistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly dotyczqcy przeznaczenia do
sprzedazy w drodze przetargu niezabudowanych nieruchomosci gruntowych, przeznaczonych
do zagospodarowaniajako jedna calosc, dzialek: nr ewid: 64/3,65/2, 115/3 w obrybie 1-05.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 544.
W tym punkcie porzqdku obrad glos zabral radny Pawel Pniewski oraz Bunnistrz Janusz
Werczynski.
Wiceprzewodniczqca Rady Agnieszka Luzynska zarzqdzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie przeznaczenia do sprzedazy niezabudowanych nieruchomosci
gruntowych, stanowiqcych mienie komunalne (Druk nr 544).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 18
przeciw - 0
wstrzymujqcych siy - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII448/2014 i stanowi zalqcznik nr 26 do protokolu.
Pkt 18. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie
do zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 537).

Projekt uchwaly z opiniq prawnq stanowi zalqcznik nr 27 do protokolu.
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Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly dotycz'!cy dzialki nr 13117 0 pow.
119 m2 w obrybie 1-13, z przeznaczeniem pod budowy gminnej drogi publicznej.
.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 537.
W tym punkcie porz'!dku obrad glos zabral radny Dariusz Pietrucha oraz Burmistrz Janusz
Werczynski.
Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do zasobu nieruchomosci
gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk nr 537).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 19
przeciw- 0
wstrzymuj,!cych siy - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVI/449/2014 i stanowi zal'!cznik nr 28 do protokolu.
Pkt 19. Rozpatrzenie projektu uchwalv w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie
do zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 538).
Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stano wi zal'!cznik nr 29 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly dotycz'!cy dzialki nr 131140 pow.
120 m2 i w dzialki nr 13115 0 pow. 119 m obrybie 1~13, z przeznaczeniem pod budowy
gminnej drogi publicznej .
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 538.
W tym punkcie porz'!dku obrad glos zabral radny Dariusz Pietrucha oraz Burmistrz Janusz
Werczynski.
Wiceprzewodnicz,!ca Rady Agnieszka Luzyilska zarz'!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do zasobu nieruchomosci
gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk nr 538).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 20
przeciw- 0
wstrzymuj,!cych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.

Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII450/2014 i stanowi zal'!cznik nr 30 do protokolu.
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Pkt 20. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie
do zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 539).

Projekt uchwaly z opiniCj, prawnCj, stanowi zalCj,cznik nr 31 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly dotyczCj,cy dzialki nr 131160 pow.
121 m2 w obrybie 1-13, z przeznaczeniern pod budowy gminnej drogi publicznej.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 539.
W tym punkcie porzCj,dku obrad dyskusja nie zostala podjyta.
WiceprzewodniczCj,ca Rady Agnieszka Luzynska zarzCj,dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na odplatne nabycie do zasobu nieruchomosci
gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk nr 539).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 19
przeciw- 0
wstrzymujCj,cych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII45112014 i stanowi zalCj,cznik nr 32 do protokolu.
Pkt 21. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie
do zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 540).

Projekt uchwaly z opiniCj, prawnCj, stano wi zalCj,cznik nr 33 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly dotyczCj,cy dzialki nr 2/45 0
pow.890 m 2 i dzialki nr 2/490 pow. 180 m2 w obrybie 1- 06 z przeznaczeniern pod budowy
gminnych dreg publicznych.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza negatywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 540.
W tym punkcie porzCj,dku obrad glos zabral radny Grzegorz Chwiloc - Filoc oraz Burmistrz
Janusz Werczynski.
WiceprzewodniczCj,ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie wyraZenia zgody na odplatne nabycie do zasobu nieruchornosci
gminnych, niezabudowanej nieruchornosci gruntowej (Druk nr 540).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 4
przeciw - 10
wstrzymuj'!cych siy - 6
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W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.
Uchwala nie zostala podjyta.
Pkt 22. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie
do zasobu nieruchomosci gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk
nr 545).
Projekt uchwaly z opini~ prawn~ stanowi

zal~cznik

nr 34 do protokolu.

Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly dotycz~cy dzialki nr 9911 0 pow.
279 m2 i dzialki nr 9911 0 pow. 66 m2 w obrybie 5- 07 z przeznaczeniem pod budowy
gminnych dr6g publicznych.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza negatywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 545.
W tym punkcie
Werczynski.

porz~dku

obrad glos zabral radny Pawel Pniewski oraz Burmistrz Janusz

Wiceprzewodnicz~ca

Rady Agnieszka Luzynska zarz~dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na odplatne nabycie do zasobu nieruchomosci
gminnych, niezabudowanej nieruchomosci gruntowej (Druk nr 545).
Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 0
przeciw-7
wstrzymuj~cych siy - 12
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Uchwala nie zostala podjyta.
Pkt 23. Rozpatrzenie projektu uchwalv w sprawie dzierzawy gruntu stanowiacego
mienie komunalne (Druk nr 533).
Projekt uchwaly z

opini~ prawn~

stanowi zal~cznik nr 35 do protokolu.

Burmistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt dotycz'!cy umowy dzierzawy
zabudowanej nieruchomosci gruntowej polozonej w Markach przy ul. Wsp61nej, stanowi,!cej
czysc dzialki nr ewid. 73 0 pow. 684 m2 z obrybu 4-03.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 533.
W tym punkcie porz'!dku obrad dyskusja nie zostala podjyta.
Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie dzierzawy gruntu stanowi,!cego mienie komunalne (Druk nr 533).
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Glosowanie
za podjt(ciem uchwaly - 19
przeciw- 0
wstrzymuj"!cych sit( - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
Uchwala zostala podjt(ta, otrzymala Nr LVII452/2014 i stanowi zal"!cznik nr 36 do protokolu.
Pkt 24. Rozpatrzenie proiektu uchwaly w sprawie dzieriawy gruntu stanowiacego
rnienie kornunalne CDruk nr 536).

Projekt uchwaly z opini,,! prawn,,! stanowi zal"!cznik nr 37 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly dotycz"!cy umowy dzierzawy
zabudowanej nieruchomosci gruntowej polozonej w Markach przy ul. W sp6lnej , stanowi,,!cej
czt(sc dzialki nr ewid. 741240 pow. 18,5 m 2 z obrt(bu 4-03.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 536.
W tym punkcie porz"!dku obrad dyskusja nie zostala podjt(ta.
Wiceprzewodnicz"!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,,!dzila glosowanie w sprawie podjt(cia
uchwaly w sprawie dzierzawy gruntu stanowi,,!cego mienie komunalne (Druk nr 536).
Glosowanie
za podjt(ciem uchwaly - 19
przeciw- 0
wstrzymuj"!cych sit( - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
Uchwala zostala podjt(ta, otrzymala Nr LVII45312014 i stano wi zal"!cznik nr 38 do protokolu.
Pkt 25. Rozpatrzenie proiektu uchwaly w sprawie nairnu oraz uZyczenia lokalu
uZytkowego stanowiacego rnienie kornunalne CDruk nr 534).

Projekt uchwaly z opini,,! prawn,,! stano wi zal"!cznik nr 39 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly dotycz"!cy umowy najmu lokalu
2
uzytkowego 0 pow. 134,40 m oraz uzyczenie pomieszczenia 0 pow. 9,4 m 2 w budynku przy
ul. Turystycznej 10.
Komisja Oswiaty, Kultury
w Druku nr 534.

Sportu pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty

W tym punkcie porz"!dku obrad glos zabral radny Grzegorz Chwiloc - Filoc oraz Burmistrz
Janusz Werczynski.

14

Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie najmu oraz uzyczenia lokalu uzytkowego stanowi,!cego mienie
komunalne (Druk nr 534).

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 19
przeciw- 0
wstrzymuj'!cych siy - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.
Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII454/2014 i stano wi zal'!cznik nr 40 do protokolu.

Pkt 26. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc
Dyrektora Mareckiego Osrodka Kultury im. Tadeusza LuZynskiego (Druk nr 543).
Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stanowi zal'!cznik nr 41 do protokolu.
Przewodnicz'!cy Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu odczytal projekt uchwaly wraz z
uzasadnieniem, w kt6rej skargy uznaje siy za bezzasadn,!.
Burmistrz Janusz Werczynski pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty w Druku nr
543.
Radny Pawel Pniewski zwr6cil uwagy, ze w uzasadnieniu do uchwaly nalezy slowa "Komisja
Oswiaty, Kultury i Sportu" zast,!pi6 slowami "Rada Miasta".
Ww. uwaga zostala uznana, jako autopoprawka do projektu uchwaly.
W tym pUnkcie porz'!dku obrad dyskusja nie zostala podjyta.
Wiceprzewodnicz'!ca Rady Agnieszka Luzynska zarz,!dzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnos6 Dyrektora Mareckiego Osrodka
Kultury im. Tadeusza Luzynskiego (Druk nr 543) wraz z autopoprawk'!.

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 20
przeciw- 0
wstrzymuj'!cych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.
Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVII455/20 14 i stano wi zal'!cznik nr 42 do protokolu.

Pkt 27. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady
Miasta Marki (Druk N r 554).
Projekt uchwaly z opini,! prawn,! stanowi zal,!cznik nr 43 do protokolu.
W zwi¥ku z brakiem opinii Komisji 0 projekcie uchwaly w sprawie wyboru
Przewodnicz,!cego Rady Miasta Marki (Druk nr 554), zgodnie z § 42 ust. 8,
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Wiceprzewodniczllca Rady Agnieszka Luzynska zarzlldzila glosowanie
niezwIocznego przystllPienia do rozpatrzenia inicjatywy uchwalodawczej.

w SpraWle

Glosowanie
za przystllpieniem do rozpatrzenia inicjatywy uchwalodawczej - 19
przeciw- 0
wstrzymujllcych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.

Rada Miasta zdecydowala
uchwalodawczej.

0

niezwIocznym przystllpieniu do rozpatrzenia inicjatywy

Wiceprzewodniczllca Rady Agnieszka Luzynska zarzlldzila zglaszanie kandydat6w na
Przewodniczllcego Rady Miasta Marki.
Radna Maria Przybysz - Piwko zglosiIa radnego Dariusza Boryczko.
Radny Dariusz Boryczko wyrazil zgody.
Radny Jacek Orych zglosil radnego Dariusza Pietruchy.
Radny Dariusz Pietrucha wyrazil zgody.
Radna Agnieszka Luzynska zglosiIa radnego Marcina Piotrowskiego.
Radny Marcin Piotrowski nie wyrazil zgody.
Wiceprzewodniczllca Rady Agnieszka Luzynska zarzlldzila powolanie komisji skrutacyjnej
do przeprowadzenia tajnego glosowania w sprawie wyboru Przewodniczllcego Rady.
Jako kandydat6w na czIonk6w komisji skrutacyjnej zgloszono radnych:
1. Radoslawa Deca, kt6ry wyrazil zgody,
2. Grzegorza Chwiloca - Filoca, kt6ry wyrazil zgody,
3. Mariy Przybysz - Piwko, kt6ra wyrazila zgody,
Wiceprzewodniczllca Rady Agnieszka Luzyns~a zarzlldzila przerwy na przygotowanie kart do
glosowania.
Po przerwie przewodniczllcy komisji skrutacyjnej Grzegorz Chwiloc - Filoc przedstawil
zasady glosowania.
Po rozdaniu kart do glosowania komisja skrutacyjna przeprowadzila glosowanie.
Po przeliczeniu oddanych glos6w, protok61 komisji skrutacyjnej odczytal przewodniczllcy
Grzegorz Chwiloc - Filoc.
W tajnym glosowaniu wziylo udzial 20 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdzila, ze radny
Dariusz Boryczko otrzymal 10 glos6w, radny Dariusz Pietrucha otrzymal 9 glos6w.
Przewodniczllcym Rady Miasta Marki zostal wybrany radny Dariusz Boryczko.
Karty do glosowania stanowill za1llcznik ill 44 do protokolu.
Wiceprzewodniczllca Rady Agnieszka Luzynska zarzlldzila glosowanie w sprawie podjycia
uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczllcego Rady Miasta Marki (Druk Nr 554).
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Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 11
przeciw- 0
wstrzymuj'lcych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.
W zwi¥ku z blydem w wynikach glosowania Wiceprzewodnicz'lca Rady zarz'ldzila ponowne
glosowanie.

Glosowanie
za podjyciem uchwaly - 20
przeciw- 0
wstrzymuj'lcych siy - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 20. radnych.
Uchwala zostala podjyta, otrzymala Nr LVI/45612014 i stanowi zal'lcznik nr 45 do protokoru.
Radny Dariusz Boryczko podziykowal za wyb6r na Przewodnicz'lcego Rady.
Wiceprzewodnicz'lca Rady Agnieszka
Przewodnicz'lcemu Dariuszowi Boryczko.

Luzynska

przekazala

prowadzenie

obrad

Protokoly glosowail elektronicznych stanowi'l zal'lcznik nr 46 do protokoru.

Pkt 28. Interpelacje i zapytania radnych.
l.Radny Arkadiusz Werelich odczytal interpelacjy z dnia 4 marca 2014 roku dotycz'lC'l
zezwolen na usuniycie drzew.
Interpelacja stano wi zal'lcznik nr 47 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski odczytal odpowiedz na ww. interpelacjy - odpowiedz stano wi
za1'lcznik nr 48 do protokoru.
Burmistrz udzielil r6wniez odpowiedzi na pytania radnego Pawla Pniewskiego.
2.Radny Radoslaw Dec odczytal interpelacjy z dnia 31 marca 2014 roku dotycz'lC'l
oznakowania drogowego.
Interpelacja stanowi za1'lcznik nr 49 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski odczytal odpowiedz na ww. interpelacjy - odpowiedz stanowi
za1'lcznik nr 50 do protokoru.

Pkt 29. Sprawy rozne.
1:Burmistrz Janusz Werczynski udzielil odpowiedzi na pytania radnych:
- Pawla Pniewskiego dotycz'lce: normy przedstawicielstwa w wyborach do Rady Powiatu i
nowego podzialu mandat6w; wykonania asfaltu na ul. Bandurskiego (przy Biedronce); stanu
ul. Ok61nej; skrzyzowania ul. Kasztanowej z ul. Chocimsk'l;
- Arkadiusza Werelicha dotycz'lce wyr6wnania nawierzchni l'lcznika od ul. Basniowej do
Szkoly Podstawowej nr 4;
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- Dariusza Pietruchy dotyczl:!ce wykupu gruntu pod ul. Reymonta; chodnika na ul. Weneckiej;
harmonogram dzialan w zwil:!Zku z usuniyciem srupkow na ul. Srodkowej.
2.Radny Marcin Piotrowski odczytal stanowisko w zwil:!zku z odwolaniem go z funkcji
Przewodniczl:!cego Rady.
Glos zabral Burmistrz Janusz Werczynski i radny Dariusz Pietrucha.

3. Przewodniczl:!cy Rady Dariusz Boryczko poinformowal, ze wpIynyIy nastypujl:!ce pisma:
• Uchwaia Nr 11.153.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z
dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie: orzeczenia niewaznosci Uchwaly Nr
LIIII40712014 Rady Miasta Marki z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Marki na lata 2014 - 2029; kopia Uchwaly stano wi
za1l:!cznik nr 51 do protokolu;
• projekt uchwaly w sprawie powolania Rady Seniorow w Markach oraz nadania jej
statutu, zlozony przez radnych: Agnieszky Luzynskl:! i Marcina Piotrowskiego; kopia
pisma stanowi za1l:!cznik nr 52 do protokoru;
• projekt uchwaly w sprawie powolania Mareckiej Rady Seniorow, zlozony przez
radnego Radoslawa Deca; kopia pisma stano wi zall:!cznik nr 53 do protokolu;
• projekt uchwaly w sprawie upowszechniania zasad prawidiowego zywienia wsrod
dzieci i mIodziezy na terenie Miasta Marki, zlozony przez radnego Radoslawa Deca;
kopia pisma stanowi zall:!cznik nr 54 do protokolu;
• pani Barbary Dorobek w sprawie " .. doprowadzenia do stanu pierwotnego, koncowki
ul. Popieruszki 11, .. "; kopia pisma stanowi zall:!cznik nr 55 do protokoru;
• odpis wyroku Wojewodzkiego Sl:!du Administracyjnego w Warszawie dotyczl:!cy
skargi Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Marki sp. z 0.0. na uchwaly Rady
Miasta Marki w sprawie ustalenia terminu, czystotliwosci i trybu uiszczania oplat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ktorym WSA oddala skargy; kopia
wyroku stanowi zall:!cznik nr 56 do protokolu;
• wniosek Klubu Radnych "Wspolnota Marki" w sprawie nadania honorowego tytulu
"Zasruzony dla Miasta Marki" Panu Henrykowi Raczkowskiemu; kopia pisma
stano wi zall:!cznik nr 57 do protokoru;
• sprawozdanie finansowe za 2013 rok przedlozone przez Burmistrza Miasta Marki;
kopia sprawozdania stano wi zall:!cznik nr 58 do protokolu;
• pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronislawa Komorowskiego w
sprawie objycia honorowym patronatem organizowanej przez Burmistrza oraz Rady
Miasta Marki uroczystosci w dniu 14 sierpnia 2014 - Apel Pamiyci przy mogile
zolnierzy biorl:!cych udzial w Bitwie Warszawskiej; kopia pi sma stanowi za1l:!cznik nr
59 do protokoru.
Wiceprzewodniczl:!ca Rady Agnieszka Luzynska poinformowala, ze w dniu 12 czerwca 2014
roku 0 godzinie 1100 odbydzie sit( Mlodziezowa sesja Rady Miasta Marki.

Pkt 30. Zamkniecie posiedzenia.

o godzinie 21 00 Przewodniczl:!cy

Rady Dariusz Boryczko zamknl:!l LVI sesjy Rady Miasta

Marki.

protokolowala
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