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PROTOKOL Nr 55
z LV sesji Rady Miasta Marki,
ktora odbyla sie w dniu 16 kwietnia 2014 roku

o godzinie

1400 LV sesj y Rady Miasta Marki otworzyl Przewodniczacy Rady Marcin
Piotrowski, przywital wszystkich obecnych i stwierdzil quorum (listy obecnosci radnych oraz
gosci stanowia zalacznik ill 1 do protokolu),
Nastepnie Przewodniczacy Rady przedstawil porzadek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porzadku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosk6w w sprawie zmian do porzadku obrad.
4. Przyjecie protokolu z LII sesji z dnia 12 marca 2014 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej (Druk ill 526).
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Programu opieki nad zwierzetami
bezdomnymi oraz przeciwdzialania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Marki w
2014 roku (Druk ill 523) .
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wymagan, jakie powinien spelniac
przedsiebiorca ubiegajacy sie 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierzat, a takze grzebowisk i spalarni zwlok zwierzecych i ich czesci
(Druk ill 524) .
8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwal y XXXVII27812013 Rady
Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczeg6lowego sposobu
i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchornosci, na kt6rych zamieszkuja mieszkancy
(Druk ill 522).
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie najmu lokalu uzytkowego stanowiacego
mienie komunalne (Druk ill 525).
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy rozne,
12. Zamkniecie posiedzenia.

Pkt 3. Rozpatrzenie wnioskow w sprawie zmian do porzadku obrad.
Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski zlozyl wniosek 0 uzupelnienie porzadku obrad
dwa projekty uchwal:
1) w sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Miasta Marki - Druk nr 531,
2) w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miasta Marki - Druk nr 532.
Wniosek w tej sprawie wplynal tuz przed sesja - 16 kwietnia 2014 roku.

0

Burmistrz Janusz Werczynski zlozyl wniosek 0 uzupelnieni porzadku obrad 0 punkt:
rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zgody na zlozenie oswiadczenia 0 nieskorzystaniu z
przyslugujacego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu - Druk 530.
Przewodniczacy Rady zarzadzil glosowanie wniosk6w:

1) w sprawie uzupelnienia porzqdku obrad 0 punkt: Rozpatrzenie projektu uchwaly w
sprawie odwolania Przewodniczqcego Rady Miasta Marki - Druk nr 531.

Glosowanie
za przyjeciem wniosku - 12
przeciw - 2
wstrzymujacych sie - 2
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
Wniosek zostal przyjety, uzyskal poparcie bezwzglednej wiekszosci glos6w ustawowego
skladu Rady.
2) w sprawie uzupelnienia porzqdku obrad 0 punkt: Rozpatrzenie projektu uchwaly w
sprawie wyboru Przewodniczqcego Rady Miasta Marki - Druk nr 532.
Glosowanie
za przyjeciern wniosku - 10
przeciw-4
wstrzymujacych sie - 2
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
Wniosek zostal przyjety, uzyskal poparcie bezwzglednej wiekszosci glos6w.
Druk nr 531 i Druk nr 532 bedzie rozpatrzony po obecnym punkcie 5. porzadku obrad.
3) w sprawie uzupelnienia porzqdku obrad 0 punkt: Rozpatrzenie projektu uchwaly w
sprawie zgody na zlozenie oswiadczenia 0 nieskorzystaniu z przyslugujqcego Gminie
Miasto Marki prawa pierwokupu - Druk 530.

Glosowanie
za przyjeciern wniosku - 15
przeciw - 0
wstrzyrnujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
Wniosek zostal przyjety, uzyskal poparcie bezwzglednej wiekszosci glos6w ustawowego
skladu Rady.
Druk nr 530 bedzie rozpatrzony po obecnym punkcie 9. porzadku obrad.
Porzadek obrad po zmianach przedstawial sie nastepujaco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porzadku obrad.
3. Rozpatrzenie wniosk6w w sprawie zmian do porzadku obrad.
4. Przyjecie protokolu z LII sesji z dnia 12 marca 2014 roku.
5. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej (Druk nr 526).
6. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Miasta
Marki (Druk nr 531).
7. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Miasta
Marki (Druk nr 532).
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8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Programu opieki nad zwierzetami
bezdomnymi oraz przeciwdzialania bezdomnosci zwierzat na terenie gminy Marki w
2014 roku (Druk nr 523).
9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrnagan, jakie powinien spelniac
przedsiebiorca ubiegajacy sie 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami, prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierzat, a takze grzebowisk i spalarni zwlok zwierzecych i ich czesci
(Druk nr 524) .
10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly XXXVI/278/2013 Rady
Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczegolowego sposobu
i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuja mieszkancy
(Druk nr 522) .
11. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie najmu lokalu uzytkowego stanowiacego
mienie komunalne (Druk nr 525).
12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zgody na zlozenie oswiadczenia 0
nieskorzystaniu z przyslugujacego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu (Druk
530).
13. Interpelacj e i zapytania radnych.
14. Sprawy rozne.
15. Zamkniecie posiedzenia.

Pkt 4. Przvjecie protokolu z LII sesji z dnia 12 marca 2014 roku.
Do chwili rozpoczecia sesji radni nie wniesli na pisrnie poprawek, ani uzupelnien do
protokolu, w zwiazku z powyzszym Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski zarzadzil
glosowanie, w sprawie przyjecia protokolu Nr 52 z LII sesji Rady Miasta Marki z dnia 12
marca 2014 roku.

Glosowanie
za przyj eciern protokolu - 11
przeciw- 0
wstrzymujacych sie - 5
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
Protokol z LII sesji Rady Miasta Marki z dnia 12 marca 2014 roku zostal przyjety.

Pkt 5. Rozpatrzenie projektu uchwalv w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej (Druk nr 526).
Projekt uchwaly z opinia prawna stanowi zalacznik nr 2 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski przypomnial, ze zmiana planu zwiazana jest z zamiarem
realizacji kompleksu boisk przy Zespole Szk61 nr 2 przy ui. Wczasowej; miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, kt6ry na tym obszarze obowiazuje od 2002 roku jest
planem, kt6rego zapisy stanowia przeszkode w realizacji tego przedsiewziecia, bowiem caly
teren , na kt6rym planowana jest budowa boiska, w miejscowym planie zapisany jest, jako las
bez prawa zabudowy, stad zmiana planu.
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Proponowana zmiane planu zagospodarowania przestrzennego w rejome ul. Wczasowej
omowila pani Dorota Plich, autorka opracowania z firmy Impet z Tomaszowa
Mazowieckiego.
Prezentacja multimedialna stanowi zalacznik nr 2a do protokolu,
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku nr 526.
W tym punkcie porzadku obrad dyskusja nie zostala podjeta.
Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski zarzadzil glosowanie w sprawie podjecia uchwaly
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wczasowej
(Druk nr 526).

Glosowanie
za podjeciern uchwaly - 16
przeciw - 0
wstrzyrnujacych sie - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
W zwiazku z bledem w wynikach glosowanie Przewodniczacy Rady zarzadzil ponowne
glosowanie.

Glosowanie
za podjeciern uchwaly - 18
przeciw - 0
wstrzymujacych sie - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV/431/2014 i stanowi zalacznik nr 3 do protokolu,

Pkt 6. RozpatrzeDie projektu uchwalv w sprawie odwolaDia PrzewOdDicz'lcego Radv
Miasta Marki (Druk Dr 531).
Projekt uchwaly z opinia prawna stanowi zalacznik nr 4 do protokolu.
W zwiazku z brakiem opinii Komisji 0 projekcie uchwaly w sprawie odwolania
Przewodniczacego Rady Miasta Marki (Druk nr 531), zgodnie z § 42 ust. 8, Przewodniczacy
Rady Marcin Piotrowski zarzadzil glosowanie w sprawie niezwlocznego przystapienia do
rozpatrzenia inicj atywy uchwalodawczej .

Glosowanie
za przystapieniem do rozpatrzenia inicjatywy uchwalodawczej - 10
przeciw - 7
wstrzymujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.
W zwiazku z bledern w wynikach glosowanie Przewodniczacy Rady zarzadzil ponowne
glosowanie.
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Glosowanie
za podjeciem uchwaly - 11
przeciw -7
wstrzymujacych sie - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.
Rada Miasta zdecydowala
uchwalodawczej.

0

niezwlocznyrn przystapieniu do rozpatrzenia inicjatywy

W imieniu wnioskodawc6w, radny Dariusz Pietrucha odczytal wniosek w sprawie odwolania
Przewodniczacego Rady oraz uzasadnienie do wniosku.
Wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi zalacznik nr 5 do protokolu,
Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski odniosl sie do przedstawionego wniosku i
powiedzial m.in. , ze:
- w kwestii Komisji Rewizyjnej: zwracal uwage Przewodniczacemu Komisji, ze uchwaly
przygotowywane przez Komisje powinny zawierac zapis 0 rnozliwosci odwolania sie od
uchwaly,
- nie prowadzil zadnych negocjacji z Regionalna Izba Obrachunkowa; RIO to organ
kolegialny, jest niezawisla i podejmuje decyzje samoistnie,
- w kwestii prowadzonych konsultacji, czy ustalen: uwaza, ze kazde jego dzialanie bylo po to,
zeby miasto rozwijalo sie, zeby pokazywac inne drogi rozwiazan,
- jesli chodzi 0 konsultacje, firmy konsultingowe, odzyskanie VAT-u, to wnioskodawcy na
biezaco byli informowani 0 takich dzialaniach,
- odnosnie wywiazywania sie z obowiazkow: star! sie odczytywac wszystkie pisma
wpl ywajace do Rady Miasta,
- dostepnosc terminarza sesji Rady Miasta: kazdego roku w styczniu przekazywal propozycje
termin6w posiedzen Rady,
- przedstawiciel Zarzadu Gospodarki Wodnej wyrazil chec uczestniczenia w spotkaniach
dopiero po opublikowaniu map odwodnien oraz map zalan,
- wyniki glosowan Sq publikowane,
- w BlP przy zaproszeniach na sesje na jego prosbe zamieszczane sa projekty uchwal,
- nie zgadza sie z tym, ze wszystkie te dzialania byly z wykorzystaniem funkcji na
promowanie sie, przede wszystkim nie naduzywal pelnionej funkcji,
- dodal, ze na pismie odniesie sie do odczytanego uzasadnienia.
W dyskusji glos zabrali radni: Maria Przybysz - Piwko, Pawel Adamczyk, Marek
Szczepanowski, Elzbieta Brzozowska, Dariusz Pietrucha, Marcin Piotrowski oraz Burmistrz
Janusz Werczynski,
Radny Pawel Adamczyk zlozyl wniosek, aby przelozyc to glosowanie nad Drukiem nr 531 na
nastepna sesje.
Na wniosek radnego Dariusza Pietruchy Przewodniczacy rady Marcin Piotrowski zarzadzil 10
nun przerwy.
Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski zarzadzil glosowanie wniosku w sprawie
przeprowadzenia glosowania nad projektem uchwaly w sprawie odwolania Przewodniczacego
Rady Miasta Marki (Druk nr 531).
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Glosowanie
za przyjeciern wniosku - 9
przeciw - 9
wstrzymujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
Wniosek zostal odrzucony.
Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski zarzadzil powolanie komisji skrutacyjnej do
przeprowadzenia tajnego glosowania w sprawie cdwolania Przewodniczacego Rady.
Jako kandydatow na czlonkow komisji skrutacyjnej zgloszono radnych:
1. Dariusza Pietruche, ktory nie wyrazil zgody,
2. Michala Jarocha, ktory wyrazil zgode,
3. Urszule Paszkiewicz, ktora wyrazila zgode,
4. Agnieszke Luzynska, ktora wyrazila zgode.
Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski zarzadzil przerwe na przygotowanie kart do
glosowania.
Po przerwie przewodniczaca komisji skrutacyjnej Agnieszka Luzynska przedstawila zasady
glosowania,
W zwiazku z pytaniem radnego Dariusza Pietruchy, radca Prawny Krzysztof Kurzeja
odpowiedzial, ze Przewodniczacy Rady Marcin Piotrowski moze brae udzial glosowaniu w
sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Miasta Marki
Po rozdaniu kart do glosowania komisja skrutacyjna przeprowadzila glosowanie.
Po przerwie zarzadzonej na obliczanie oddanych glosow, protokol komisji skrutacyjnej
odczytala przewodniczaca Agnieszka Luzynska.
W tajnym glosowaniu wzielo udzial 19 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdzila, ze radny
Marcin Piotrowski zostal odwolany z funkcji Przewodniczacego Rady Miasta Marki
bezwzgledna wiekszosc glosow oddanych w czasie tajnego glosowania.
Karty do glosowania stanowia zalacznik nr 6 do protokolu.
Radny Marcin Piotrowski powiedzial, ze zlozenie tego wniosku i wynik glosowania
przyjmuje ze smutkiem i zaskoczeniem; kluczowe dla niego jest uzasadnienie wniosku, jako
ocena jego pracy, jako Przewodniczacego Rady; postawienie zarzutu kiedy to, jakoby razaco
niedopelnial swoich obowiazkow traktuje jako naduzycie, choc decyzje przyjmuje z pokora
wyrozumialoscia; w swietle niedawnej proby odwolania Wiceprzewodniczacej Rady uwaza,
ze swiadczy to 0 krotkowzrocznosci i malostkowosci grupy skladajacej ten wniosek; dodal, ze
na szczescie w tym roku sa kolejne wybory i to one sa wiazaca ocena pracy radnych w tej
kadencji; biorac pod uwage, ze sa to wybory w nowej fonnie i kandydacie beda wystepowali
pod szyldem swojego imienia i nazwiska wierzy, ze beda stanowily rzetelna ocene tych,
ktorzy w oparciu 0 swoje, podkreslil: swoje osiagniecia dla miasta postanowia ubiegac sie 0
kolejna kadencje i to pozwala mu pozytywnie patrzec w przyszlosc naszego miasta i naszych
mieszkancow; poprosil 0 to, zeby mogl odczytac na najblizszej sesji pisemna odpowiedz na
zlozony wniosek.
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Radny Marcin Piotrowski przekazal prowadzenie obrad Wiceprzewodniczacej
Agnieszce Luzynskiej , kt6ra oglosila kr6tka przerwe.

Rady

Po przerwie Wiceprzewodniczaca Rady zarzadzila glosowanie w sprawie podjecia uchwaly w
sprawie odwolania Przewodniczacego Rady Miasta Marki (Druk nr 531).

Glosowanie
za podjeciern uchwaly - 17
przeciw - 0
wstrzymujacych sie - 2
W trakcie glosowania obecnych bylo 19. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV/432/2014 i stanowi zalacznik ill 7 do protokolu.

Pkt 7. RozpatrzeDie projektn nchwalv w sprawie wyborn PrzewodDicz<!cego Radv
Miasta Marki (Drnk Dr 532).
Projekt uchwaly z opinia prawna stanowi zalacznik ill 8 do protokolu.
Wiceprzewodniczaca Rady Agnieszka Luz ynska zarzadzila zglaszanie kandydat6w na
Przewodniczacego Rady Miasta Marki.
Radna Izabela Brzezinska zglosila radna Agnieszke Luzynska,
Radna Agnieszka Luzynska nie wyrazila zgody.
Radna Maria Przybysz - Piwko zglosila radnego Dariusza Boryczko.
Radny Dariusz Boryczko wyrazil zgode.
Radny Michal Jaroch zglosil radnego Pawla Pniewskiego.
Radny Pawel Pniewski wyrazil zgode.
Wiecej kandydat6w nie zgloszono . Lista kandydat6w na Przewodniczacego Rady Miasta
Marki zostala zamknieta.
Radna Maria Przybysz - Piwko w uzasadnieniu powiedziala, ze radny Dariusz Boryczko jest
osoba powszechnie lubiana w Radzie, jest niekonfliktowy, nie jest zwiazany z zadnym
ugrupowaniem, a jako Wiceprzewodniczacy Komisji Zdrowia, Opieki Spolecznej ,
Bezpieczenstwa Publicznego i Ochrony Srodowiska bardzo dobrze i sprawnie wywiazuje sie
z powierzonych obowiazkow.
Radny Michal Jaroch powiedzial, ze radny Pawel Pniewski rowniez nie jest zrzeszony w
zadnym klubie; jako Wiceprzewodniczacy Komisji Rewizyjnej wykazuje, ze spokojnie
poradzilby sobie z funkcja Przewodniczacego Rady Miasta; jest osoba mloda, ma wizje
funkcjonowania, ma doswiadczenie z funkcjonowaniem administracji publicznej; dziala z
mlodziezowa rada miasta.
Glos zabrali radni: Marek Szczepanowski, Dariusz Pietrucha, Agnieszka Luzynska.
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Wiceprzewodniczaca Rady Agnieszka Luzynska zarzadzila powolanie komisji skrutacyjnej
do przeprowadzenia tajnego glosowania w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady.
Jako kandydat6w na czlonkow komisji skrutacyjnej zgloszono radnych:
1. Michala Jarocha, kt6ry wyrazil zgode,
2. Urszule Paszkiewicz, kt6ra wyrazila zgode,
3. Danute Stefaniak, kt6ra wyrazila zgode.
Wiceprzewodniczaca Rady zarzadzil przerwe na przygotowanie kart do glosowania.
Po przerwie przewodniczacy komisji skrutacyjnej Michal Jaroch przedstawil zasady
glosowania.
Po rozdaniu kart do glosowania komisja skrutacyjna przeprowadzila glosowanie,
Po przerwie zarzadzonej na obliczanie oddanych glosow, protokol komisji skrutacyjnej
odczytal przewodniczacy Michal Jaroch.
W tajnym glosowaniu wzielo udzial 18 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdzila, ze radny
Dariusz Boryczko otrzymal 10 glosow, radny Pawel Pniewski 7 glosow, 1 glos byl niewazny.
Na przewodniczacego rady zostal wybrany radny Dariusz Boryczko.
Karty do glosowania stanowia zalacznik nr 9 do protokolu,
Radny Dariusz Boryczko podziekowal za wyb6r na Przewodniczacego Rady.
Wiceprzewodniczaca Rady zarzadzila glosowanie w sprawie podjecia uchwaly w sprawie
wyboru Przewodniczacego Rady Miasta Marki (Druk nr 532).

Glosowanie
za podjeciem uchwaly - 15
przeciw - 0
wstrzyrnujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
W zwiazku z bledern w wynikach glosowania Wiceprzewodniczaca Rady Agnieszka
Luzynska zarzadzila ponowne glosowanie.

Glosowanie
za podjeciern uchwaly - 17
przeciw - 0
wstrzymujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 18. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV/433/2014 i stanowi zalacznik nr 10 do protokolu,
Wiceprzewodniczaca Rady Agnieszka Luzynska
Przewodniczacemu Rady Dariuszowi Boryczko.

przekazala

prowadzenie

obrad
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Pkt 8. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie Prograrnu opieki nad zwierzetarni
bezdornnvrni oraz przeciwdzialania bezdornnosci zwierzqt na terenie grninv Marki w
2014 roku (Druk nr 523).
Projekt uchwaly z opinia prawna stano wi zalacznik ill" 11 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly zawarty w Druku ill" 523.

Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej , Bezpieczenstwa Publicznego i Ochrony Srodowiska
pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty w Druku ill" 523 .
Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Hubert Komorowski udzielil
dodatkowych wyjasnien, w zwiazku z pytaniami radnego Grzegorza Chwiloca - Filoca.
Przewodniczacy Rady Dariusz Boryczko zarzadzil glosowanie w sprawie podjecia uchwaly w
sprawie Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz przeciwdzialania bezdomnosci
zwierzat na terenie gminy Marki w 2014 roku (Druk ill" 523).

Glosowanie
za podjeciem uchwaly - 14
przeciw- 0
wstrzyrnujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 15. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzyrnala Nr LV/434/20 14 i stanowi zalacznik ill" 12 do protokolu.

Pkt 9. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie wyrnagan, jakie powinien spelniac
przedsiebiorca ubiegajqcy sie 0 uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie ochrony przed bezdornnyrni zwierzetarni, prowadzenia schronisk dla
bezdornnvch zwierzqt, a takZe grzebowisk i spalarni zwlok zwierzecych i ich czesci
(Druk nr 524).
Projekt uchw aly z opinia prawna stano wi zalacznik ill" 13 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski om6wil projekt uchwaly.
Uzasadnienie stanowi zalacznik ill" 14 do protokolu.
Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Hubert Komorowski udzielil
dodatkowych wyjasnien.
Komisja Zdrowia, Opieki Spolecznej , Bezpieczenstwa Publicznego
pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawart y w Druku ill" 524.

Ochrony Srodo wiska

W tym punkcie porzadku obrad dyskusja nie zostala podjeta.
Przewodniczacy Rad y Dariusz Boryczko zarzadzil glosowanie w sprawie podjecia uchw aly w
sprawie wyrnagan, jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie 0 uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat, a takze grzebowisk i spalarni zwlok
zwierzecych i ich czesci (Druk ill" 524).

9

Glosowanie
za podjeciem uchwaly - 16
przeciw - 0
wstrzymujacych sie - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 16. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV/435/2014 i stanowi zalacznik ill 15 do protokolu.

Pkt 10. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zmiany uchwaly XXXVII278/2013
Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie ustalenia szczeg61owego
sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuja
mieszkancy (Druk nr 522).
Projekt uchwal y z opinia prawna stanowi zalacznik ill 16 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski zaprezentowal projekt uchwaly.
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku ill 522.
W dyskusji glos zabrali radni: Jacek Orych , Agnieszka Luzynska, Dariusz Pietrucha oraz
Burmistrz Janusz Werczynski i Naczelnik Hubert Komorowski .

Przewodniczacy Rady Dariusz Boryczko zarzadzil glosowanie w sprawie podjecia uchwaly w
sprawie zmiany uchwaly XXXVI/278/2013 Rady Miasta Marki z dnia 6 lutego 2013 roku w
sprawie ustalenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania i
zagospodarowania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych
zamieszkuja rnieszkancy (Druk ill 522).

Glosowanie
za podjeciern uchwaly - 13
przeciw - 0
wstrzymujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 14. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV/436/2014 i stanowi zalacznik ill 17 do protokolu,

Pkt 11. Rozpatrzenie projektu uchwalv w sprawie najmu lokalu uzvtkowego
stanowiacego mienie komunalne (Druk nr 525).
Projekt uchwaly z opinia prawna stanowi zalacznik ill 18 do protokolu.
Burmistrz Janusz Werczynski poinformowal, ze projekt uchwaly dotyczy kolejnej umowy
najmu lokalu uzytkowego 0 pow. 10,20 m 2, w budynku Szkoly Podstawowej nr 1 przy
ul. Ok61nej (sklepik szkolny).
Komisja Budzetowo - Gospodarcza pozytywnie zaopiniowala projekt uchwaly zawarty
w Druku ill 525.
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W tym punkcie porzadku obrad dyskusja nie zostala podjeta,
Przewodniczacy Rady Dariusz Boryczko zarzadzil glosowanie w sprawie podjecia uchwaly w
sprawie najmu lokalu uzytkowego stanowiacego mienie komunalne (Druk nr 525).

Glosowanie
za podjeciem uchwaly - 14
przeciw - 0
wstrzymujacych sie - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 14. radnych.

Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV 1437/2014 i stanowi zalacznik nr 19 do protokolu,

Pkt 12. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie zgody na zlozenie oswiadczenia 0
nieskorzystaniu z przyslugujacego Gminie Miasto MarlO prawa pierwokupu (Druk 530).
Projekt uchwaly z opinia prawna stanowi zalacznik nr 20 do protokolu,
W zwiazku z brakiem opinii Komisji 0 projekcie uchwaly w sprawie zgody na zlozenie
oswiadczenia 0 nieskorzystaniu z przyslugujacego Gminie Miasto Marki prawa pierwokupu
(Druk 530), zgodnie z § 42 ust. 8, Przewodniczacy Rady Dariusz Boryczko zarzadzil
glosowanie w sprawie niezwloeznego przystapienia do rozpatrzenia inicjatywy
uchwalodawczej.

GlosO'tvanie
za przystapieniern do rozpatrzenia inicjatywy uchwalodawczej - 13
przeciw - 0
wstrzyrnujacych sie - 1
W trakcie glosowania obecnych bylo 14. radnych.
Rada Miasta zdecydowala
uchwalodawczej.

0

niezwlocznyrn przystapieniu do rozpatrzenia inicjatywy

Burmistrz Janusz Werczynski przedstawil projekt uchwaly dotyczacy dzialki: nr ewid. 106/2
2
o pow. 988 m w obrebie 4-07 przy ul. Lisa Kuli.
Nieruchomosc nie jest przeznaczona na realizacje ce16w publicznych.
W tym punkcie porzadku obrad dyskusja nie zostala podjeta,
Przewodniczacy Rady Dariusz Boryczko zarzadzil glosowanie w sprawie podjecia uchwaly w
sprawie zgody na zlozenie oswiadczenia 0 nieskorzystaniu z przyslugujacego Gminie Miasto
Marki prawa pierwokupu (Druk 530).

Glosowanie
za podjeciem uchwaly - 14
przeciw- 0
wstrzymujacych sie - 0
W trakcie glosowania obecnych bylo 14. radnych.
Uchwala zostala podjeta, otrzymala Nr LV/438/2014 i stanowi zalacznik nr 21 do protokolu.
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Protokoly glosowan elektronicznych stanowia zalacznik nr 22 do protokolu,

Pkt 13. Interpelacje i zapvtania radnvch.
Nie zostala przedstawiona zadna interpelacja.

Pkt 14. Sprawy rozne.
,hBurmistrz Janusz Werczynski udzielil odpowiedzi na pytania radnych:
- Elzbiety Brzozowskiej dotyczace wynajecia przez gmine lokalu pod dzialalnosc
gastronorniczna przy ul. Fabrycznej,
- Agnieszki Luzynskiej dotyczace Programu Urzedu Marszalkowskiego dla szkol na zajecia
dodatkowe,
- Dariusza Pietruchy dotyczace prac nad Studium zagospodarowania przestrzennego oraz w
sprawie slupkow na ul. Srodkowej,
2.PrzewodniczC}cy Rady Dariusz Boryczko poinformowal, ze wplynely nastepujace pisma:
• pani Sylwii Puzynowskiej odpowiedz na wezwanie do wydania nieruchomosci (kopia
pisma stanowi zalacznik nr 23 do protokolu),
• projekt uchwaly w sprawie uchwalenia trybu i szczegolowych kryteri6w oceny
wniosk6w 0 realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - wniosek
grupy radn ych (kopia pisma stanowi zalacznik nr 24 do protokolu),
• sprawozdanie z dzialalnosci Komendanta Komisariatu Policji w Markach Komendy
Powiatowej Policji w Wolominie za 2013 rok (sprawozdanie stanowi zalacznik nr 25
do protokolu),
.
• sprawozdanie z dzialalnosci Osrodka Pomocy Spolecznej w Markach za rok 2013
(sprawozdanie stanowi zalacznik nr 26 do protokolu),
• pani Izabeli Zylicz w sprawie zamontowania prog6w zwalniajacych na ul.
Zajaczkaikopia pisma stanowi zalacznik nr 27 do protokolu).

Pkt 15. Zamlmiecie posiedzenia.

o

godzinie 1830 Przewodniczacy Rady Dariusz Boryczko zarnknal LV sesje Rady Miasta
Marki.

protokolowala

GI6wny speclalista

rngr

M~incberg
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