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Sprawozdanie z dzialalnosci
Komisji Budzetowo-Gospodarczej
za okres od 14 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.

Komisjl( Budzetowo-Gospodarcza powolano uchwal'l. Rady Miasta Marki Nr II/7/2006
z dnia 8 grudnia 2006 roku Na swoim pierwszy posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r.
Komisja ukonstytuowala sil( w skladzie:
1.
Pawel Adamczyk - Wiceprzewodnicz'l.cy Komisji,
ElZbieta Brzozowska,
2.
3.
Pawel Chojnowski,
4.
Boguslaw DlIbkowski,
5.
Marek Kalisiak,
6.
Kazimierz K~dzierski
7.
Marek Kroczek,
8.
Jacek Orych,
9.
Tadeusz Pasternak,
10. Filip RZewski - Przewodnicz'l.cy Komisji,
II. Tadeusz Sklodowski,
12. Marek Szczepanowski.
W zwi<\.Zku ze stwierdzeniem wygasnil(cia mandatu radnego Marka Kalisiaka Rada Miasta
Marki uchwal'l. Nr VIII45/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 odwolala radnego Kalisiaka ze skladu
Komisji i powolala do jej skladu radnego Marka Mank.
Komisja pracuj'l.c w oparciu 0 plan pracy przejl(ty na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2007 r.
w okresie sprawozdawczym odbyla 23 posiedzenia na ktorych wypracowywala opinie,
wnioski i stanowiska w przedmiocie swojego statutowego dzialania, tj. w szczegolnosci:
a. budzetu gminy,
b. finansow gminy, w tym zaci<tgania kredytow i pozyczek, obslugi bankowej gminy
i dotacji,
c. przedsil(wzil(c gospodarczych gminy, w tym inwestycji i remontow.
W okresie od 14 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. komisj a wydala 63 pozytywne
i I negatywn'l. opinie 0 projektach uchwal wprowadzanych na sesje Rady Miasta. Ponadto
Komisja opiniowala "Stanowisko Rady Miasta Marki w sprawie budowy drogi
ekspresowej S-8".
W zakresie budzetu gminy Komisja zajmowala sil( opiniowaniem budzetow miasta Marki na
lata 2007 i 2008, dokonywala korekt uchwal budzetowych na lata 2006 i 2007 oraz
zajmowala sil( analiz'l. wykonania tychze budzetow.
Zwrocic nalezy uwagl( na fakt, ze w ramach swojej dzialalnosci Komisja opiniowala rowniez
dokumenty 0 charakterze strategicznym to jest:
Strategil( Zrownowazonego Rozwoju Miasta Marki na lata 2007-2020,
Wieloletni Program Inwestycyjny dla miasta Marki na lata 2008 - 20 II,
Strategil( Mieszkaniow'l. Miasta Marki na lata 2008 - 2013,
Zalozenia do planu zaopatrzenia w cieplo, energil( elektryczn'l. i paliwa gazowe Miasta
Marki.
W toku prac Komisji wielokrotnie pojawialy sil( krytyczne uwagi na temat stanu drog
gminnych co znajdowalo swoje odbicie zarowno w pracy biez'l.cej komisji, jak i w toku pracy

nad budzetem i owocowalo zglaszanymi do Burmistrza miasta sugestiami oraz poprawkami
budzetowymi. W zglaszanych do budzetu miasta uwagach Komisja sugerowala aby
ewentualne nadwyzki budzetowe z lat ubieglych, przekazac na zadania inwestycyjne
o charakterze trwalym, zwlaszcza z zakresu budowy drog.
Szczegolnie wiele uwagi komisja poswil;cala omowieniu zadan inwestycyjnych z zakresu
pozyskiwania zrodel finansowania i realizacji kanalizacji sanitarnej dla miasta Marki.
Komisja wielokrotnie zajmowala sil; takZe problemami komunikacji autobusowej w midcie,
w tym rosn~cym oczekiwaniom ZTM w Warszawie.
Kolejnym zagadnieniem, nad ktorym ze szczegoln~ uwag~ pochylila sil; Komisja byla
propozycja firmy Orange Development, ktora po wstl;pnej akceptacji rady zaowocowala
projektem uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie przedwstl;pnej umowy zamiany
nieruchomosci. Komisja po spotkaniach z inwestorem oraz dyskusjami w swoim gronie
uznala jednak, ze oferta Inwestora jest dla miasta niesatysfakcjonuj~ca i za posrednictwem
powolanego ze swego grona Zespolu Negocjacyjnego przedstawila swoje stanowisko, ktore w
duzej mierze zostalo zaakceptowane.
Problematyk!\, ktor~ spotykala sil; z duzym zainteresowanie Komisji jest rewitalizacja
i zagospodarowanie maj~tku nabytego od p. Elzbiety Jasinskiej w sklad ktorego wchodz~
kamienice, zabudowania fabryczne oraz park sukcesji Briggsow. D1ugie dyskusje na ten temat
odbywaly sil; podczas prezentacji wynikow "Raportu z przegl~du i analizy projektow
w zakresie rewitalizacji miasta Marki". W wyniku dyskusji powstala lista pil;ciu projektow,
ktore zdaniem autorow Raportu, maj~ najwil;ksze szanse na uzyskanie dofinansowania ze
srodkow Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej lub innych zewnl;trznych zrodel
finansowania.
Obecnie Komisja realizuje plan pracy na 2008 rok przyjl;ty na posiedzeniu w dniu
14 grudnia 2007 r.

Przewodniczqcy
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