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UCHWALA NR XXVI/180/20l2
RADY MIASTA MARK!
Z DNIA 30 MAJA 2012 ROKU
w sprawie powolania . .Doraznej Komisji do Spraw Infrastruktury Miejskiej
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorzqdnie gminnym (tekst

jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1, 2 i §
12 ust. 2 Statutu Miasta Marki stanowiqcego zlqcznik do Uchwaly Nr XIV /115/2004 Rady
Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie 'uchwalenia Statutu Miasta Marki
(Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego z 2004 roku Nr 138, poz. 3436 ze
zmianami) uchwala sie, co nastepuje:

§ 1 Powoluje sie Dorazna Komisje do Spraw Infrastruktury Miejskiej w skladzie:

1.

Pawel Adamczyk

2. Elzbieta Brzozowska
3. Radoslaw Dec

4. Michal Jaroch

5. Grzegorz Miechowicz
6. Jacek Orych

7. Marcin Piotrowski
8. Dariusz Pietrucha
9. Pawel Pniewski

§ 2 Do zadari komisji bedzie nalezala ocena i kontrola prac zwiazanych z infrastruktura
miejska, a w szczegolnosci zwiazanych z budowa kanalizacji oraz budowa kompleksu
edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Wsp6lnej.

§ 3 Przewodniczacernu oraz czlonkom Komisji nie przysluguje dieta radnego za prace w
Komisji, kt6rej wysokosc ustalono

uchwal~XIXlI28/2004 Rady

wrzesnia 2004 roku.
§ 4 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Miasta Marki z dnia 15

UZASADNIENIE

Miasto Marki od kilku juz lat realizuje poprzez sp6lk~ miejska
WodociagMarecki
.
.
. najwiekszy w swojej historii pod wzgledem finansowym projekt budowy kanalizacji
.
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sanitarnej, kt6ry jest wspolfinansowany ze srodkow unijnych
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Funduszu Spojnosci.

Realizaeja tego zadania - co pokazaly doswiadczenia z roku 20 I},;- rna ogromny wplyw na
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biezace funkcjonowanie miasta i jego mieszkancow, Zdajemy '~obie rowniez sprawe z
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wymogow formalnych wynikajacych z formy finansowania oraz ~gtozen dla budzetu miasta,
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wynikac z tytulu nienalezytego zrealizowania tak
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inwestycji. Dlatego tez

zadanie tej rangi wymaga poswiecenia nalezytej uwagi Rady Miasta w postaci regularnej
pracy wydelegowanej komisji celowej.
Do podstawowych zadari komisji nalezec bedzie nadz6r nad zakoriczonymi juz
etapami prac dop6ki w mocy sq zapisy z um6w wykonawczych dotyczace udzielonych
rekojmi i gwarancji ze zwr6ceniem szczeg6lnej uwagi na dochowanie nalezytej starannosci w
ich odbiorze oraz biezacy monitoring kolejnych etap6w prac.
Rownoczesnie, wyciagajac wnioski z doswiadczen roku 2011, kiedy to do
poszczeg6lnych radnych

docieralo

szereg skarg i wnioskow

dotyczacych jakosci,

terminowosci i rzetelnosci wykonywanych prac w projekcie kanalizacji sanitarnej, stojac na
progu uruchomienia kolejnej duzej i waznej dla rniasta inwestycji jaka jest budowa
kompleksu oswiatowo-rekreacyjnego, chcemy rowniez - juz od samego poczatku -

obj~c

szczeg6lnym nadzorem poprzez wlaczenie nadzoru nad przebiegiem i monitoringu tej jakze
waznej dla miasta inwestycji do zakresu prac powolanej komisji.
Mamy nadzieje, ze dodatkowa korzyscia dla miasta z powolania niniejszej komisji
bedzie rowniez wypracowanie dla Rady Miasta wlasnych dobrych praktyk zwiazanych z
zaangazowaniern sie komisji w realizacje najwiekszych inwestycji prowadzonych na rzecz
miasta, kt6rego wynikiem bedzie nalezyta dbalosc

0

budowane nasze wsp6lne mienie oraz

dbalosc 0 srodki publiczne, kt6re sluza finansowaniu inwestycji miejskich.
Funkcjonowanie Komisji nie rodzi zadnych skutk6w finansowych w zakresie obciazen
dla budzetu miasta Marki, gdyz zar6wno przewodniczacy jak i pozostali czlonkowie komisji
nie beda pobierac diet za prace w Komisji.

