Raport o stanie
Gminy Miasto Marki
za 2019 rok

Marki 2020

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok

Szanowni Państwo,
Przekazuję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy Miasto Marki” za 2019 r.
To kompleksowy dokument, który podsumowuje naszą działalność w ubiegłym roku.
Nie waham się określić tego okresu w dziejach naszego miasta mianem
przełomowego.
W 2019 r. Marki były wielkim placem budowy. W tym okresie zwieńczyliśmy
wielkie inwestycje edukacyjne. Oddaliśmy do użytku Mareckie Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjne, rozbudowaną Szkołę Podstawową nr 2 oraz dwa
przedszkola

modułowe.

Dzięki

tym

przedsięwzięciom,

zrealizowanym

za pośrednictwem Mareckich Inwestycji Miejskich, rozwiązaliśmy najbardziej
palący problem naszego samorządu – brak miejsc w placówkach oświatowych. Inna
miejska spółka - Wodociąg Marecki - rozbudowywała w tym czasie sieć kanalizacji
sanitarnej i budowała drugą Stację Uzdatniania Wody, my zaś – jako miasto
–

realizowaliśmy

inwestycje

drogowe,

rewitalizacyjne

oraz

zgłoszone

przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Zachęcam do lektury
raportu, który został przygotowany na podstawie art. 28aa. ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.
Jacek Orych
Burmistrz Miasta Marki
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1.

Gmina Miasto Marki charakterystyka

1.1.

Uwarunkowania fizyczno-geograficzne
Gmina Miasto Marki jest gminą miejską, położoną w centralnej części

województwa

mazowieckiego,

w

aglomeracji

warszawskiej,

w

powiecie

wołomińskim w odległości ok.12 km od centrum Warszawy. Powierzchnia gminy
wynosi 26,03 km² i stanowi 0,07% powierzchni województwa mazowieckiego
oraz 2,7% powierzchni powiatu wołomińskiego. Graniczy z następującymi gminami:
od północy z Gminą Radzymin, od wschodu z Gminami Kobyłka i Zielonka,
od południa z Gminą Ząbki i od zachodu z Miastem Stołecznym Warszawa
oraz Gminą Nieporęt.
Przez Marki przepływają: rzeka Długa (Kanał Markowski) oraz rzeka Czarna,
uchodzące do Kanału Żerańskiego.
Rycina 1. Położenie Gminy Miasto Marki na tle Aglomeracji Warszawskiej

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 z perspektywą na
lata 2022-2025
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1.2.

Demografia
Gmina Miasto Marki zajmuje wysokie miejsce w kraju pod względem

dodatnich migracji zewnętrznych. Społeczeństwo cechuje duży udział osób w wieku
produkcyjnym oraz osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci).
Marki stanowią atrakcyjne miejsce do osiedlania się nowych mieszkańców
z uwagi na bliskie położenie względem Warszawy, charakteryzując się niższymi
kosztami zakupu nieruchomości.
Wykres 1. Tempo wzrostu liczby mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Wykres 2. Podział mieszkańców ze wzgl. na płeć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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Wykres 3. Przyrost naturalny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego

Tabela 1. Analiza zameldowań i wymeldowań
Ilość zameldowań w ciągu roku

Ilość wymeldowań w ciągu roku

pobyt stały

pobyt czasowy

pobyt stały

pobyt czasowy

[liczba osób]

[liczba osób]

[liczba osób]

[liczba osób]

2016

1859

432

859

49

2017

1851

436

950

51

2018

2088

604

1037

51

2019

2541

978

1120

71

rok

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego
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1.3.

Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach
• „Lider zmian”
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) wyróżnia

„Liderów zmian”. Chodzi m.in. o wskazanie tych samorządów, które są najbardziej
aktywne w dziedzinie wykorzystania pieniędzy z Unii Europejskiej. W październiku
2019 r. Marki zostały „Liderem zmian” w kategorii miast powyżej 25 tys.
mieszkańców. Znaleźliśmy się również w gronie wyróżnionych w ogólnym
zestawieniu mazowieckich samorządów.

Fot. 1 Lider zmian

• „Liderzy inwestycji”
Co roku samorządowe pismo „Wspólnota” przygotowuje zestawienie
wydatków majątkowych realizowanych przez wszystkie województwa, powiaty
i gminy. Jest to zestawienie samorządów, które najwięcej inwestują w przeliczeniu
na jednego mieszkańca. W najnowszym

rankingu nasze miasto zostało

skategoryzowane w kategorii „miasta inne”, czyli mniejsze. Wynik Marek wyniósł
1 000,86 zł inwestycji per capita. Dzięki temu kolejny raz awansowaliśmy
w zestawieniu – tym razem ze 121 na 109 pozycję pośród 864 miast. Z takim
wynikiem

możemy

porównywać

się

z

dużo

większymi

organizmami

– np. Bydgoszczą (1 009,54 zł) czy Koszalinem (907,85 zł).
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• „Zamożność samorządów”
Samorządowe pismo „Wspólnota” przygotowuje również ranking dochodów
jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na mieszkańca. W najnowszej
edycji Marki w kategorii „miasta inne” znalazły się na 80 pozycji. W porównaniu
z poprzednią klasyfikacją awansowaliśmy o 35 lokat. Nasz wynik – per capita
– wyniósł 3 821,50 zł. Pod tym względem możemy się porównywać z takimi
samorządami, jak Elbląg (3 842,17 zł), Zabrze (3 827,20 zł) i Świecie (3 825,51 zł).
• „Wykorzystanie środków europejskich na inwestycje transportowe
2014–2018”
W trzecim zestawieniu „Wspólnoty” nasze miasto również awansowało. Tym
razem przygotowano zestawienie dotyczące wykorzystania zewnętrznego wsparcia
z Unii Europejskiej na inwestycje w transport. W ubiegłorocznym zestawieniu
w kategorii „Miasta inne” znaleźliśmy się na 91 miejscu. Skala awansu była
gigantyczna. W poprzednim rankingu Marki były na 466 pozycji. Nasz ostatni wynik
wyniósł niemal 259 zł per capita. To oznacza jego podwojenie.
• „Zielony laur”
We wrześniu 2019 r. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” przyznała
burmistrzowi Jackowi Orychowi nagrodę „Zielony Laur”. Jest to wyróżnienie
dla osób lub instytucji, które dokonały szczególnych osiągnięć w dziedzinie ekologii.
Uwagę jury konkursu przyciągnęła największa miejska inwestycja 2018-2019 r.
– budowa Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego. Jest to bowiem obiekt,
który – łącząc w sobie funkcje edukacyjne, kulturalne i sportowe – wykorzystuje
najnowsze rozwiązania z dziedziny ekologii.

Fot. 2 Zielony laur
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• Zielony Feniks
Nasza sztandarowa inwestycja 2019 roku, zrealizowana przy ul. Wspólnej
została zauważona również przez kapitułę konkursu „Zielony Feniks”. Wyróżnienie
zostało przyznane za „osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii
ekoenergetycznych”. Przypomnijmy, że na terenie MCER zastosowano takie
rozwiązania jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, zaawansowane systemy
odzysku energii cieplnej i urządzenia do produkcji energii elektrycznej z gazu.
• Sportowy Obiekt Roku 2019
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne zostało uhonorowane nie tylko
za funkcje ekologiczne, ale również użytkowe. W konkursie „Budowniczych
Polskiego Sportu i Klubu Sportowa Polska” uzyskało tytuł „Sportowego Obiektu
Roku 2019”. W listopadzie odebrali go: burmistrz Jacek Orych oraz Piotr Grubek,
prezes Mareckich Inwestycji Miejskich. Część sportowa MCER to m.in. boisko
piłkarskie z bieżnią lekkoatletyczną, baseny: sportowy i rekreacyjny ze strefą saun
oraz sala sportowa z miejscami dla 750 widzów.
• MCER i jego otwarcie w ogólnopolskich mediach oraz listach
otrzymanych od polityków i samorządowców (wybrane fragmenty)
Z depeszy Polskiej Agencji Prasowej:
„Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER) w podwarszawskich
Markach, to najbardziej zaawansowany ekologicznie obiekt użyteczności publicznej
w Polsce. Od września działają w nim już część edukacyjna, w której mieści się
szkoła podstawowa, biblioteka, oraz zewnętrzne obiekty sportowe. W piątek
29 listopada do użytku oddano kolejne części kompleksu: wewnętrzną część sportową
i kulturalną, w tym m.in. basen ze strefą SPA (…), salę sportową i salę
widowiskową.”
Z informacji Pulsu Biznesu:
„To jedna z pierwszych szkół w Polsce z certyfikatem BREEM (…),
przyznawanym ekologicznym budynkom. Docelowo część szkolna ma zużywać tyle
prądu, ile wyprodukują zamontowane w budynku instalacje fotowoltaiczne, system
kogeneracji i pompy ciepła. Budynek ma też tzw. dach bagienny, który gromadzi
deszczówkę.”
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Z depeszy Portalu Samorządowego:
„Dla mieszkańców dynamicznie rozwijającego się podwarszawskiego miasta
będzie to istotny czynnik podnoszący jakość życia. (…) Obiekt ma być czynny 7 dni
w tygodniu od 6.00-22.00 i będzie dostępny dla mieszkańców Marek, dla których
władze miasta przewidują różne zniżki preferencyjne.”
Z listu premiera Mateusza Morawieckiego
„Inaugurujemy (…) działalność obiektu, który jest krokiem ku przyszłości.
Zaprojekowany jako kompleks „zeroenergetyczny”, w którym zastosowane zostały
odnawialne źródła energii i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, jest
dowodem – godnym szczególnego uznania – odpowiedzialności za środowisko. Jest
dowodem odpowiedzialności wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Pragnę więc
wyrazić moje uznanie i przekazać gratulacje wszystkim osobom, które przyczyniły się
do zrealizowania tej największej w historii Marek inwestycji. Będzie ona
niewątpliwie wyznaczać nowe standardy i kierunku rozwoju miasta.”
Z listu marszałka Adama Struzika
„Chciałbym wyrazić szczery podziw dla śmiałych wizji i odważnej decyzji
mareckich samorządowców, sprawnie realizowanych przez spółkę Mareckie
Inwestycje Miejskie. Słowa podziękowania należą się także generalnemu wykonawcy
– firmie Budimex (…) Zaś mieszkańcom Marek życzę, aby ten nowoczesny kompleks
dobrze służył uczniom, miłośnikom sportu oraz wydarzeniom kulturalnym.”
Z listu ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego
„Dziękuję

wszystkim

osobom

i

instytucjom,

które

przyczyniły

się

do powstania tego nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Dzięki staraniom władz
samorządu lokalnego oraz efektywnej współpracy z innymi podmiotami, uczniowie
mają zapewnione doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, uprawiania sportu,
a także rozwijania własnych pasji i zainteresowań. To prawdziwa inwestycja
w rozwój młodego pokolenia.”
• Medal Pro Masovia dla Wodociągu Mareckiego
W ubiegłym roku należąca do miasta spółka obchodziła 20 rocznicę
rozpoczęcia działalności. Przez dwie dekady firma w praktyce od zera wybudowała
sieć kanalizacji sanitarnej, korzystając m.in. z unijnego wsparcia. Dostrzegł to
marszałek Adam Struzik, przyznając Wodociągowi Mareckiemu pamiątkowy medal.
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To wyróżnienie jest przyznawane tym instytucjom, które przyczyniają się do
rozwoju gospodarczego, kulturalnego lub społecznego Mazowsza.
• Markowa Woda. XX lat Wodociągu Mareckiego
Dzieje i plany miejskiej spółki stały się również przedmiotem prawie
130-stronicowej publikacji, wydanej latem 2019 r. i przygotowanej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Zbigniewa Heidricha z Politechniki Warszawskiej.
• MOK „Cennym zabytkiem”
Nie

tylko

Wodociąg

Marecki

został

wyróżniony

przez

samorząd

województwa mazowieckiego. Certyfikat „Cenny Zabytek” otrzymał Marecki
Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, który działa w zabudowaniach
kompleksu Briggsów. Przyznanie takiego statusu wiązało się z otrzymaniem
dofinansowania, wykorzystanego przy pracach konserwatorskich obiektu.

Fot. 3 Cenny zabytek

W lutym 2019 r. Szkole Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa
1920 roku uroczyście nadano miano „Szkoły Niepodległej”. Marecka placówka
znalazła się w elitarnym gronie 10 szkół, które najlepiej wykonały zadania w
konkursie „Szkoła Niepodległej”, którego celem były: kształtowanie postaw
patriotycznych oraz obywatelskich oraz upowszechnianie wiedzy historycznej.
Podczas lutowej gali marecka placówka otrzymała list gratulacyjny od Prezydenta
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RP, nagrodę (tablicę multimedialną najnowszej generacji) oraz wiele książek i
publikacji o tematyce patriotycznej.
• Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych
W 2019 r młode piłkarki ręczne Marcovii nie tylko wygrały ligę Wojewódzką
Juniorek Młodszych na Mazowszu, ale znalazły się w gronie czterech najlepszych
drużyn w kraju. Pokonując kilka etapów ogólnopolskich rozgrywek, ekipa
AP Marcovia Marki zagrała w FinalFour Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych.
Było to powtórzenie sukcesu z 2018 r.

Fot. 4 Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych

 Konferencja Marki Rozwiązań
W dniu 4 grudnia 2019 r. w MCER odbyła się konferencja „MARKI
ROZWIĄZAŃ.

Skuteczność

samorządu

w

profilaktyce

uzależnień

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bariery i wyzwania”. Organizatorem
wydarzenia było Miasto Marki i Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik, patronatu udzieliła również Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych (PARPA), PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Społeczna oraz Fundacja
UNA. Partnerem spotkania i współorganizatorem konferencji była Fundacja ART.
Podczas konferencji mogliśmy wysłuchać ekspertów z branży zajmującej się
przeciwdziałaniem przemocy i profilaktyką uzależnień. Gościem specjalnym była
Sędzia Anna Maria Wesołowska ze swoim wykładem inauguracyjnym „Budowanie
szczęśliwej i bezpiecznej rodziny w świetle współczesnych zagrożeń”.
W roli prelegentów wystąpili: Magdalena Kuruś - Dyrektor Zespołu
ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Adama
Bodnara, Robert Damski – komornik, laureat wyróżnienia „Biała Wstążka”
w kategorii Wymiar Sprawiedliwości i członek zespołu ds. alimentów przy biurze
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Rzecznika

Praw

Dziecka

oraz

Rzecznika

Praw

Obywatelskich,

Adam Nyk – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Poradni MONAR Hoża
57, Dariusz Pawlak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie,
Robert Smyczyński – Psycholog, Prezes Fundacji UNA.W konferencji uczestniczyło
ok. 180 osób.

Fot. 5 Konferencja Marki Rozwiązań

 Wyróżnienie Starosty Wołomińskiego dla Pracownika Socjalnego
W dniu 21.11.2019 r., w Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości
"Fabryczka" w Wołominie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego. Z tej okazji w imieniu Starosty Wołomińskiego Adama Lubiaka
wręczano wyróżnienia najbardziej zasłużonym pracownikom służb społecznych
z terenu powiatu. Wyróżnienie i upominek otrzymała Pani Elżbieta Błońska
- wieloletni pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach.

16

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok

Fot. 6 Wyróżnienie Starosty Wołomińskiego dla Pracownika Socjalnego
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2.

Organizacja organu stanowiącego i wykonawczego gminy

2.1.

Rada Miasta Marki
To organ stanowiący i kontrolny gminy. W drodze jej uchwał przyjmowane

są m.in. statut gminy, statuty jednostek pomocniczych gminy, budżet jednostki
samorządu

terytorialnego,

wysokość

podatków

i

plany

zagospodarowania

przestrzennego
Radni wybierani są w wyborach powszechnych, ich kadencja trwa 5 lat.
W naszej radzie zasiada 21 radnych. Jej skład przedstawia się następująco: Marcin
Brzeziński, Anna Chojecka, Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc, Jacek Domaszczyński,
Michał Jaroch, Janusz Jaworski, Jarosław Jaździk, Daniel Kurek, Przemysław Lis,
Agnieszka Lużyńska, Andrzej Nadolski, Tomasz Paciorek, Urszula Paszkiewicz,
Michał

Piwko,

Paweł

Pniewski,

Andrzej

Rostek,

Marlena

Stosio,

Magdalena Szafarz, Robert Szafrański, Mikołaj Szczepanowski, Anna Woźniak.
W roku 2019 odbyło się łącznie 14 sesji Rady Miasto Marki w tym 4 sesje
zwołane w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) UoSG. W 2019 roku Rada Miasta Marki
podjęła 196 uchwał.

Fot. 7 Sesja Rady Miasta Marki
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2.2.

Burmistrz Miasta Marki
Funkcje wykonawcze i reprezentacyjne pełni Burmistrz Miasta, wybierany

na okres 5 lat przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. Urząd Burmistrza
sprawuje od 2014 roku Jacek Orych. W 2018 roku został wybrany na kolejną
kadencję ze znaczącą przewagę nad innymi kandydatami.
Do zadań Burmistrza należy wykonywanie uchwał Rady Miasta, kierowanie
bieżącymi sprawami miasta, nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej
i reprezentowanie miasta na zewnątrz.

Fot. 8 Burmistrz Miasta Marki
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3.

Budżet Gminy
Budżet Gminy Miasto Marki na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Rady

Miasta Marki o numerze III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku. Po stronie
dochodów opiewał na kwotę 175 605 087,00 złotych, a po stronie wydatków
197 536 334,00 złotych.
Różnica

między

dochodami

i

wydatkami

budżetu

gminy

w kwocie 21 931 247,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą
planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych.
Zaplanowane w uchwale budżetowej zostały również przychody w wysokości
29 000 000,00 złotych oraz rozchody w wysokości 7 068 753,00 złotych.
Uchwała ustalała wydatki majątkowe budżetu Gminy Miasto Marki
oraz wysokość dotacji udzielanych podmiotom należącym i nienależącym do sektora
finansów publicznych.
Przyjęty został także plan dochodów rachunku gminnych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w przepisach o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych.
W 2019 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki
(10 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (52 zarządzenia) wydanych
na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.
Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia
2019 roku, przedstawiał się następująco:
- plan dochodów: 214 363 558,00 złotych, w tym:
dochody bieżące: 199 580 843,00 złote,
dochody majątkowe: 14 782 715,00 złotych,
- plan wydatków: 234 197 122,00 złote, w tym:
wydatki bieżące: 195 759 703,00 złote,
wydatki majątkowe: 38 437 419,00 złotych,
- deficyt budżetu: 19 833 564,00 złote
- plan przychodów: 27 500 000,00 złotych,
- plan rozchodów: 7 666 436,00 złotych.
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3.1.

Wykonanie dochodów budżetowych
W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 209 321 099,47 złotych,

co stanowiło 97,65% planu.
W 2019 roku nastąpił wzrost dochodów w stosunku do 2018 roku o kwotę
38 614 330,72 zł.
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, według głównych źródeł
przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych, według głównych źródeł

Największą grupę dochodów – 31% stanowią udziały w podatku
dochodowym

od

osób

fizycznych

i

od

osób

prawnych

w

wysokości

64 732 726,47 złotych. Drugą z największych grup dochodów, w łącznej wysokości
58 986 512,99 złotych (28%) stanowiły dotacje na bieżące wydatki. Wpływy z tytułu
podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, wpływy
z innych opłat stanowiły 18% dochodów gminy, tj. 37 630 550,90 złotych. Kolejnym
zrealizowanym dochodem w wysokości 30 658 662,00 złotych (15%) jest subwencja
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ogólna z budżetu państwa (część oświatowa). Pozostałe dochody gminy wyniosły
3 200 736,89 złotych – 1% zrealizowanych dochodów budżetowych.
Z zaplanowanych w wysokości 14 782 715,00 złotych dochodów
majątkowych wpłynęło do budżetu 14 111 910,22 złotych, co stanowiło 7%
dochodów gminy i 95% planu.
Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe została
przedstawiona na wykresie poniżej.

Wykres 5. Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe

22

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
3.2.

Wykonanie wydatków budżetowych
W 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 220 039 575,98 złotych,

co stanowiło 93,95 % planu.
W 2019 roku nastąpił wzrost wydatków w stosunku do 2018 roku o kwotę
34 154 424,86 zł.
Strukturę zrealizowanych w 2019 roku wydatków, według głównych działów
klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Wykres 6. Struktura zrealizowanych w 2019 roku wydatków, według głównych działów klasyfikacji budżetowej

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie.
Na zadania te przeznaczono 75 560 945,46 złotych, co stanowi 34% wydatków.
Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie
59 838 812,56 złotych, które stanowiły 27% całości wydatków.
Wydatki w dziale Transport i łączność w wysokości 31 441 868,22 złotych
stanowiły 14% wydatków ogółem.
Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna
– 14 157 491,59 złotych (7%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – 24 137 063,39 złotych (11%). Na zadania z zakresu Gospodarki
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mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 3 803 989,86 złotych, czyli 2%
wydatkowanych środków.
Pozostałe wydatki w wysokości 11 099 404,90 złotych stanowią 5%
wydatkowanych w 2019 roku środków.
W 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 34 903 615,09
złotych, co stanowiło 16% całości wydatków Gminy Miasto Marki.
Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe została przedstawiona
na wykresie poniżej.

Wykres 7. Struktura wydatków w podziale na bieżące i majątkowe

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
Tabela 2. Realizacja wydatków majątkowych
Dział

Rozdział

§

010
01008
6050

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

Rolnictwo i łowiectwo

875 000,00

755 000,00

292 728,47

Melioracje wodne

875 000,00

755 000,00

292 728,47

875 000,00

755 000,00

292 728,47

875 000,00

755 000,00

292 728,47

Transport i łączność

29 527 290,00

24 253 291,00

22 529 386,89

Lokalny transport zbiorowy

50 000,00

50 000,00

0,00

jednostek 50 000,00

50 000,00

0,00

Treść

Wydatki

inwestycyjne

budżetowych
Modernizacja

rowów

komunalnych
600
60004
6050

jednostek

Wydatki

inwestycyjne

melioracyjno-

24

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
Dział

Rozdział

§

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

Modernizacja wiat przystankowych

50 000,00

50 000,00

0,00

Drogi publiczne krajowe

0,00

10 000,00

228,78

0,00

10 000,00

228,78

0,00

10 000,00

228,78

10 682 678,00

15 934 935,00

15 922 659,99

7 810 748,00

12 200 350,00

12 188 076,12

7 810 748,00

12 200 350,00

12 188 076,12

2 297 544,00

2 987 667,00

2 987 666,48

infrastrukturą 2 297 544,00

2 987 667,00

2 987 666,48

574 386,00

746 918,00

746 917,39

infrastrukturą 574 386,00

746 918,00

746 917,39

18 734 612,00

8 126 356,00

6 478 810,70

14 966 515,00

5 421 111,00

4 539 075,58

90 000,00

104 000,00

103 646,00

2 983 172,00

673 997,00

139 236,00

300 000,00

100 000,00

0,00

63 345,00

0,00

0,00

1 922 075,00

0,00

0,00

0,00

900 510,00

885 001,88

18 747,00

0,00

Treść
budżetowych

60011
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w
ramach ZIT WOF - etap I

60014

Drogi publiczne powiatowe
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Rozbudowa drogi powiatowej

w ulicy

Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach
na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic
miasta Marki
6057

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej ul.

Kościuszki

wraz

z

towarzyszącą w Markach
6059

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej ul.

Kościuszki

wraz

z

towarzyszącą w Markach
60016

Drogi publiczne gminne
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Aktywne przejścia dla pieszych przy Szkole
Podstawowej nr 1 - MBO 2018
Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego,
Modrzewiowa
Budowa i modernizacja chodników
Budowa połączenia Parkuj i Jedź z Al.
Piłsudskiego
Modernizacja ciągu komunikacyjnego dla
potrzeb Zespołu Szkół nr 2
Budowa ul. Mokrej w Markach
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych
wraz

z

wykonaniem

odwodnienia 250 000,00

powierzchniowego
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Dział

Rozdział

§

Treść
Modernizacja

nawierzchni

ulic

posiadających infrastrukturę podziemną
Modernizacja

ulicy

między

Łączną

a

Klonową
Projektowanie

budowy,

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

250 000,00

94 103,00

51 776,84

430 505,00

430 505,00

370 415,68

2 000 000,00

1 983 575,18

przebudowy,

modernizacji dróg gminnych i ulic wraz z 2 000 000,00
infrastrukturą towarzyszącą
Przebudowa ulicy Bema

530 575,00

530 575,00

441 835,44

Przebudowa ulicy Czackiego

248 622,00

252 622,00

247 537,34

1 197 398,00

0,00

0,00

496 507,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

430 000,00

316 052,00

316 051,22

1 039 632,00

667 770,00

369 007,25

264 000,00

0,00

0,00

92 262,00

92 261,93

575 508,00

276 745,32

427 177,00

0,00

0,00

odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy 348 455,00

0,00

0,00

259 909,00

169 943,00

93 832,87

66 000,00

1 500,00

679,86

0,00

23 066,00

23 065,48

Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową
drogi rowerowej na terenie Miasta Marki
Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna
od drogi wojewódzkiej nr 631
Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na

odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy 3 424 316,00
miasta Marki
Rozbudowa ul. Jowisza, Marsa i Saturna
Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej
w m. Marki
6057

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego,
Modrzewiowa
Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby -

ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą 0,00
towarzyszącą w Markach
Budowa

drogi

rowerowej

wraz

z

infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej 0,00
w Markach
Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową
drogi rowerowej na terenie Miasta Marki
Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na

miasta Marki
6059

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa ciągu ulic Karłowicza, Sobieskiego,
Modrzewiowa
Budowa drogi rowerowej przy ul. Zagłoby ul. Zygmuntowskiej wraz z infrastrukturą
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Dział

Rozdział

§

Treść

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

143 877,00

69 186,33

0,00

0,00

1 500,00

901,20

1 963 024,00

1 362 000,00

1 360 388,50

1 963 024,00

1 362 000,00

1 360 388,50

404 425,00

404 425,00

93 205,20

404 425,00

404 425,00

93 205,20

101 107,00

101 107,00

23 301,30

101 107,00

101 107,00

23 301,30

60 000,00

132 000,00

127 687,42

60 000,00

132 000,00

127 687,42

40 000,00

39 988,42

0,00

10 800,00

6 642,00

0,00

32 000,00

31 980,00

49 200,00

49 077,00

1 490 000,00

1 490 000,00

1 446 345,55

1 490 000,00

1 490 000,00

1 446 345,55

1 490 000,00

1 490 000,00

1 446 345,55

100 000,00

80 115,50

towarzyszącą w Markach
Budowa

drogi

rowerowej

wraz

z

infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mokrej 0,00
w Markach
Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową
drogi rowerowej na terenie Miasta Marki

106 795,00

Rozbudowa ulicy Lisa Kuli w Markach na
odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy 87 114,00
miasta Marki
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup

gruntów

pod

budowę

dróg

i

infrastruktury technicznej
6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup

gruntów

pod

budowę

dróg

i

infrastruktury technicznej
6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup

gruntów

pod

budowę

dróg

i

infrastruktury technicznej
60053

Infrastruktura telekomunikacyjna
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

podziemnego

okablowania

budżetowych
Wykonanie

telekomunikacyjnego placu miejskiego przy 0,00
ul. Sportowej
Wykonanie połączenia radiowego siedzib
MIM i Marcovii z siecią miejską
Wykonanie

systemu

sterowania

tablicą

informacyjną na placu przy ul. Sportowej
Zaprojektowanie i wykonanie połączenia

światłowodowego szkoły przy ul. Wspólnej z 60 000,00
siecią miejską
700

Gospodarka mieszkaniowa
Różne

70004

jednostki

obsługi

gospodarki

mieszkaniowej
6050

Wydatki
budżetowych

inwestycyjne

jednostek

Budowa przyłączy wodnych, gazowych i 80 000,00
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Dział

Rozdział

§

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

400 000,00

400 000,00

396 260,42

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w 440 000,00

440 000,00

425 302,80

70 000,00

70 000,00

66 676,35

60 000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

69 003,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

59 875,20

350 000,00

350 000,00

349 112,28

1 428 686,00

1 138 300,00

985 506,40

80 000,00

74 000,00

73 859,04

80 000,00

74 000,00

73 859,04

80 000,00

74 000,00

73 859,04

1 348 686,00

1 064 300,00

911 647,36

750 000,00

859 300,00

724 971,00

250 000,00

722 000,00

688 130,00

500 000,00

100 000,00

0,00

12 300,00

12 300,00

Treść
kanalizacyjnych do budynków komunalnych
Modernizacja budynku i zagospodarowanie
otoczenia przy ul. Fabrycznej 3
Modernizacja

elewacji,

wykonanie

wentylacji i izolacji przeciwwilgociowej oraz
zabytkowej kamienicy położonej przy Al.
Marsz. J. Piłsudskiego 86
Modernizacja

instalacji

elektrycznej

w

budynkach komunalnych
Montaż czujników czadu w mieszkaniach
komunalnych
Montaż

czujników

czadu

i

dymu

w

mieszkaniach komunalnych
Wykonanie wentylacji budynków Wspólna
18 i 26
Wykonanie

wentylacji

grawitacyjnej

w

budynkach komunalnych
Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w
budynkach komunalnych
750

Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach

75022

powiatu)
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup systemu obsługi Rady Miasta Marki i
jej komisji
Urzędy gmin (miast i miast na prawach

75023

powiatu)
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa parkingu przy Urzędzie Miasta etap I
Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu
Miasta Marki
Zakup dostępu do usług elektronicznych
wspomagających kontrolę zarządczą oraz

kompleksowe zarządzanie ryzykiem w jst 0,00
(dla Urzędu Miasta Marki oraz 13 jednostek
gminnych)
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Dział

Rozdział

§

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

0,00

25 000,00

24 541,00

346 948,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

165 000,00

205 000,00

186 676,36

55 000,00

49 000,00

48 585,00

60 000,00

156 000,00

138 091,36

50 000,00

0,00

0,00

560 000,00

882 000,00

872 814,30

30 000,00

30 000,00

30 000,00

celowy na finansowanie lub dofinansowanie 30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Treść
Zakup

i

wdrożenie

systemu

kadrowo-

płacowego dla jednostek gminnych
6057

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa

i

wdrożenie

systemu

wsparcia

zintegrowanego

usług

opiekuńczych

opartego na narzędziach TIK na terenie 21 494,00
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOpieka)
Dostęp

do

informacji

publicznej

gmin

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- 325 454,00
Archiwum)
6059

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa

i

wdrożenie

systemu

wsparcia

86 738,00

zintegrowanego

usług

opiekuńczych

opartego na narzędziach TIK na terenie 5 374,00
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (EOpieka)
Dostęp

do

informacji

publicznej

gmin

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E- 81 364,00
Archiwum)
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby
Urzędu Miasta Marki
Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu
Miasta Marki
Zakup sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta
Marki
Bezpieczeństwo

754

publiczne

i

ochrona

przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży

75411

Pożarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz
6170

zadań inwestycyjnych
Dofinansowanie

modernizacji

systemu

łączności radiowej Stanowiska Kierowania 30 000,00
Komendanta

Powiatowego

PSP

w
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Dział

Rozdział

§

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

350 000,00

460 000,00

460 000,00

inwestycyjnych 350 000,00

460 000,00

460 000,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

460 000,00

460 000,00

180 000,00

392 000,00

382 814,30

180 000,00

392 000,00

382 814,30

Rozbudowa monitoringu miejskiego

100 000,00

352 000,00

343 454,30

Sieć Wi-Max Miasta Marki - rozbudowa

80 000,00

40 000,00

39 360,00

Oświata i wychowanie

1 989 576,00

4 418 496,00

3 660 140,61

Szkoły podstawowe

1 989 576,00

4 370 996,00

3 614 693,34

0,00

2 000 000,00

1 300 000,00

0,00

2 000 000,00

1 300 000,00

1 989 576,00

2 047 576,00

1 991 362,76

0,00

58 000,00

57 933,00

1 989 576,00

1 933 429,76

0,00

323 420,00

323 330,58

0,00

285 420,00

285 420,00

Zakup wyposażenia sali językowej w ZS2

0,00

20 000,00

20 000,00

Zakup zmywarki do kuchni szkolnej-ZS2

0,00

18 000,00

17 910,58

Przedszkola

0,00

17 500,00

15 496,77

Treść
Wołominie
Ochotnicze straże pożarne

75412

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub
6230

dofinansowanie

inwestycji

i

jednostek

nie

kosztów

zakupów

zaliczanych

realizacji

do

sektora

finansów publicznych
Zakup

ciężkiego

pojazdu

ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Marki
Dotacja

na

zakup

ciężkiego

pojazdu

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Marki
Pozostała działalność

75495
6050

801
80101

Wydatki

inwestycyjne

budżetowych

Wniesienie
6030

jednostek

wkładów do

spółek

prawa

handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych
instytucji finansowych
Objęcie

udziałów

w

Spółce

Mareckie

Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Ułożenie kostki brukowej w obrębie sali
gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2
Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie

inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej 1 989 576,00
nr 1 przy ul. Okólnej w Markach
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup

sprzętu

oprogramowania

informatycznego
na

potrzeby

i

Szkoły

Podstawowej nr 4 wraz z wyposażeniem
dwóch pracowni informatycznych

80104
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Dział

Rozdział

§

6050

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

0,00

17 500,00

15 496,77

0,00

17 500,00

15 496,77

0,00

30 000,00

29 950,50

0,00

30 000,00

29 950,50

0,00

30 000,00

29 950,50

5 033 584,00

4 926 584,00

4 561 509,26

340 000,00

233 000,00

232 273,30

340 000,00

233 000,00

232 273,30

0,00

35 000,00

35 000,00

310 000,00

168 000,00

167 658,00

30 000,00

30 000,00

29 615,30

119 450,00

173 000,00

172 999,50

119 450,00

173 000,00

172 999,50

119 450,00

173 000,00

172 999,50

180 000,00

180 000,00

169 993,31

inwestycyjnych 180 000,00

180 000,00

169 993,31

Treść
Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Zakup

pieca

konwekcyjno-parowego

z

montażem
Stołówki szkolne i przedszkolne

80148
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w SP3
Gospodarka

900

komunalna

i

ochrona

środowiska
90003

Oczyszczanie miast i wsi
6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup ciągnika ogrodniczego z osprzętem do
odśnieżania
Zakup ciągnika z pługiem
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby
ZUK

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Utworzenie strefy relaksu - Ogród zmysłów MBO 2017
Ochrona

90005

powietrza

atmosferycznego

i

klimatu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub
6230

dofinansowanie

inwestycji

i

jednostek

nie

kosztów

zakupów

zaliczanych

do

realizacji

sektora

finansów publicznych

90015
6050

Dotacje na wymianę pieców węglowych

180 000,00

180 000,00

169 993,31

Oświetlenie ulic, placów i dróg

580 000,00

505 739,00

324 404,22

580 000,00

505 739,00

324 404,22

480 000,00

405 739,00

290 087,22

100 000,00

100 000,00

34 317,00

3 814 134,00

3 834 845,00

3 661 838,93

jednostek 3 814 134,00

3 834 845,00

3 661 838,93

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa oświetlenia
Modernizacja oświetlenia na terenie miasta
Marki
Pozostała działalność

90095
6050

Wydatki

inwestycyjne
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Dział

Rozdział

§

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

125 000,00

154 000,00

150 424,93

300 000,00

252 711,00

252 711,00

3 090 134,00

3 090 134,00

3 028 695,56

150 000,00

189 000,00

188 925,44

149 000,00

149 000,00

41 082,00

396 548,00

523 748,00

515 672,81

43 000,00

43 000,00

42 964,00

43 000,00

43 000,00

42 964,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

33 000,00

32 964,00

0,00

13 200,00

13 200,00

0,00

13 200,00

13 200,00

klimatyzatorów w Bibliotece Publicznej 0,00

13 200,00

13 200,00

0,00

80 000,00

72 650,00

0,00

80 000,00

72 650,00

zewnętrznych budynku szkoły elementarnej 0,00

80 000,00

72 650,00

387 548,00

386 858,81

Treść
budżetowych
Marecka górka saneczkowa - MBO 2018
Modernizacja

placu

zabaw

przy

ul.

Wrzosowej oraz budowa integracyjnego
placu zabaw na skwerze ks. B. Markiewicza
- MBO 2018
Przebudowa placu publicznego przy ul.
Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną
Strefa edukacji i odpoczynku - poznaj
zielone płuca Marek - MBO 2018
ul. Małachowskiego - piękna i bezpieczna MBO 2018
Kultura

921

i

ochrona

dziedzictwa

narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92109

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
6220

lub

dofinansowanie

kosztów

realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Modernizacja budynku Mareckiego Ośrodka
Kultury
Czyszczenie zamkniętego szczytu wieży
MOK
Podłączenie

do

kanalizacji

miejskiej

budynku MOK
92116

Biblioteki
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
6220

lub

dofinansowanie

kosztów

realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych
jednostek sektora finansów publicznych
Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie

Miasta Marki (Lisa Kuli 3A)
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

92120
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Wykonanie

izolacji

poziomej

ścian

z 1895 roku w Markach
92127

Działalność

dotycząca

miejsc

pamięci 353 548,00
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Dział

Rozdział

§

Plan

Plan

Wykonanie

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

353 548,00

387 548,00

386 858,81

353 548,00

387 548,00

386 858,81

Kultura fizyczna

50 000,00

50 000,00

39 510,80

Pozostała działalność

50 000,00

50 000,00

39 510,80

50 000,00

50 000,00

39 510,80

50 000,00

0,00

0,00

Modernizacja oświetlenia boiska bocznego B 0,00

40 000,00

31 930,80

Remont kosiarki ARIENS C80

0,00

10 000,00

7 580,00

41 350 684,00

38 437 419,00

34 903 615,09

Treść
narodowej oraz ochrony pamięci walk i
męczeństwa

6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Skwer

pamięci

narodowej

przy

ul.

Paderewskiego w Markach
926
92695
6050

Wydatki

inwestycyjne

jednostek

budżetowych
Budowa dodatkowego boiska na terenie
stadionu miejskiego

Razem
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3.3.

Wydatkowanie i rozliczanie środków zewnętrznych pozyskanych przez Gminę Miasto Marki w 2019 roku.

Tabela 3. Złożone wnioski w 2019 roku, na które otrzymano dofinansowanie
Lp.

Wartość

Nazwa konkursu/projektu

Status wykorzystania

Przeznaczenie dotacji

Umowę podpisano w dniu 23

Ulica Cmentarna łączy Al. M. J. Piłsudskiego (DK nr 8) z ul. Ks. A. Poławskiego (DW

grudnia 2019 roku.

nr 631). Na długości projektowanej rozbudowy, od DW 631 do początku nawierzchni

ramach

W 2019 roku zrefundowano

twardej z betonu asfaltowego, ul. Cmentarna jest drogą gruntową. Na całej swojej długości

Dróg

wydatki dot. ul Klonowej

pełni jednakże ważną funkcję w zakresie obsługi komunikacyjnej, charakterystyczną dla

(222 299,67 zł)

ulicy klasy D (zapewnia dojazd do posesji oraz funkcjonującego cmentarza). Ulica

dotacji
1.

Mazowiecki

Urząd

Wojewódzki

Wniosek

dofinansowanie

w

Funduszu

819 981,00 zł

o

Samorządowych

Cmentarna na całym odcinku nie posiada wydzielonych ciągów pieszych. Całościowy zakres
Projekt

opracowany

przez

WPS.

Realizacja zadania z godnie z

projektowanych prac obejmuje budowę: jezdni ulicy o powierzchni 1335 m², chodników

umową

o pow. 575 m², zjazdów - 186 m², elementów odwodnienia, wykonanie zieleńców o pow.

zakończy

się

30 czerwca 2020 r.

788 m², wykonanie poboczy o pow. 147 m², rowu odwadniającego o długości 160,5 m.
Ulica Klonowa - droga gruntowa, po opadach deszczu odcinek jest nieprzejezdny (z uwagi
na stojącą wodę) i niedostępny dla pieszych. Projektowana droga ma długość 0,0765 km,
zaprojektowano chodnik o szerokości 2 m i długości 63,5 m, pięć zjazdów indywidualnych
oraz rów odwadniający po zachodniej stronie drogi. W ramach inwestycji planuje się
rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni i zjazdów, regulację przepustów pod zjazdami
indywidualnymi wzdłuż istniejącego rowu, budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz
chodnikiem po wschodniej stronie jezdni oraz wykonanie elementów stałej organizacji
ruchu.

2.

WFOŚiGW

w

Odbiór,

transport

unieszkodliwienie

Warszawie
i

wyrobów

1 581,93 zł

Całość kosztów: 3 163,86 zł.

Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości 10,850 Mg z 7

Wysokość

nieruchomości

dofinansowania:

1 581,93 zł (50%).

(6

od

osób

fizycznych,

1

z

terenu

należącego

do gminy).

zawierających azbest.
Projekt

opracowany

przez

WOŚ
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3.

Fundacja

Promocji

Polskich

Gmin

50 000,00 zł

LIDERZY

KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH

Projekt

opracowany przez WPS

Projekt realizowany będzie w

Umowa o powierzenie grantu. Przyznany grant przeznaczony będzie na realizację wsparcia

terminie od 01.10.2019 do

pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego

30.06.2021 r.

(Gminnego Programu Rewitalizacji).

Wydano 23 457,00 zł w 2019

Zrealizowano:

r.

- Spacer badawczy z przewodnikiem lokalnym (opracowano raport z badania w formie
obserwacji nieuczestniczącej, zrobiono dokumentację zdjęciową obiektów z podobszarów
rewitalizacji).
- Badanie ankietowe (przeprowadzono badanie CAVI zakończone raportem)
- Warsztaty mapowe (zrealizowano jedno spotkanie warsztatowe).

4.

Urząd

Marszałkowski

30 000,00 zł

Województwa

Projekt

zrealizowany

w

Przygotowano i przeprowadzono izolację poziomą zewnętrzną, czyli prace inżynieryjne
w zakresie odwodnienia i osuszenia budynku. Realizację poprzedziło przygotowanie

listopadzie 2019 roku.

Mazowieckiego

projektu i kosztorysu inwestorskiego (8 000,00 zł), sfinansowano ze środków Mareckiego

Prace

Ośrodka Kultury.

konserwatorskie,

restauratorskie

lub

roboty

budowlane

przy

zabytku

wpisanym

do

rejestru

zabytków
Izolacja

pozioma

zewnętrznych

ścian
budynku

Mareckiego Ośrodka Kultury
Wniosek przygotowany przez
MOK
5.

Starostwo

Powiatu

8 000,00 zł

Zrealizowano

II

edycję

Wołomińskiego

Giełdy Projektów Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury

Kulturalnej

Wnioski o współorganizację

Wołomińskiego

Głównym elementem był konkurs na najlepszy projekt edukacji kulturalnej realizowany
przez instytucje kultury, placówki oświatowe i NGO.

Powiatu
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wydarzenia

przygotowane

w listopadzie 2019 roku

przez MOK
6.

Dotacja celowa na zakup
pomocy

dydaktycznych

14 000,00 zł

w

Całość kosztów:

Dotacja dotyczy zakupu dwóch monitorów interaktywnych 75” do sal dydaktycznych

17 500,00 zł.

w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach (w ramach trzeciej

ramach Rządowego programu

Wkład

rozwijania

3 500,00 zł.

W drugiej edycji w roku 2018 zakupiono monitory interaktywne dla SP 1, SP 2, SP 3 oraz

oraz

Umowa nr 62/AT/2019/JST

SP 5).

i

z dnia 25 czerwca 2019 r.

szkolnej

infrastruktury
kompetencji

uczniów

nauczycieli

w

zakresie

technologii

informacyjno-

własny

finansowy

edycji Programu).

z Wojewodą Mazowieckim.

komunikacyjnych – Aktywna
Tablica
CUW
7.

Całość kosztów:

W ramach Programu zakupiono kompletne wyposażenie pracowni informatycznej w SP nr 2

informatycznej w SP nr 2 z

67 860,00 zł. Wkład własny

(24 zestawy komputerowe typu terminalowego + zestaw komputerowy dla nauczyciela +

Oddziałami

finansowy 20 360,00 zł.

serwer terminalowy + oprogramowanie + instalacja) oraz zestawy pomocy dydaktycznych

im. Żołnierzy AK II Rejonu

Umowa nr 183/ES-KW/D-

do nauki robotyki i programowania: Codey Rocky 8, Zestaw Małego Artysty Neuron

„Celków” w Markach

175/MP

i Zestaw Małego Wynalazcy Neuron.

CUW

Województwem

Dofinansowanie

pracowni

47 500,00 zł

Integracyjnymi

DP/2019

Mazowieckim

w

z

ramach

„Mazowieckiego

Programu

Dofinansowania

Pracowni

Informatycznych

i

Językowych”

8.

Mazowiecka
wdrażania

Jednostka
programów

Całkowita

Gmina Miasto Marki

Projekt zakłada wzrost aktywności społecznej i zawodowej pozwalających efektywnie radzić

wartość

Występuje w roli partnera

sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia. Poprawę funkcjonowania uczestników
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unijnych
„O!

Tworzymy

Twoją

projektu

projektu wspólnie z Gminą

w środowisku społecznym; rodzinnym, nabycie kompetencji społecznych, życiowych

839 986,37 zł

Wołomin.

zwiększenie zaradności, samodzielności niezbędnych w życiu społ. i zawod. Umożliwienie

W 2009 r. nie poniesiono

dostępu do specjalistycznego poradnictwa prawnego/psycholog./społecznego/zdrowotnego.
Przygotowanie OzN i dorosłych wychowanków pieczy zastępczej do powrotu na rynek

Przyszłość.”
IX

Wspieranie

społecznego

i

włączenia

Środki dla

wydatków.

walka

Miasta Marki:

Liderem

10 800,00 zł

Starostwo

z

ubóstwem.
Projekt

opracowany

projektu

jest
Powiatu

pracy, wzrost ich gotowości do podjęcia zatrudnienia, nabycie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych. Poprawa sytuacji materialno- bytowej.

Wołomińskiego.

przez

PCPR Wołomin
9.

Program
„Narodowy
Rozwoju

Wieloletni

18 000 zł

Program
Czytelnictwa”

Priorytet 1 – Zakup nowości

Dofinansowanie przeznaczone zakup 750 woluminów książek (16 852,51 zł) i 51

Dofinansowanie
zrealizowane

w

całości

egzemplarzy audiobooków (1 147,49 zł).

(18 000 zł) do 18 listopada
2019r.

wydawniczych do bibliotek
publicznych”
Wniosek przygotowany przez
bibliotekę.
Suma pozyskanych środków dotacji:

999 863,00 zł
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Tabela 4. Dotacje i pozyskane środki trwałe finansowane ze środków publicznych w trakcie realizacji w 2019 roku
Lp.

Nazwa konkursu/projektu

Wartość dotacji

Status wykorzystania

Przeznaczenie dotacji

1.

Bliżej

32 460,00 zł

Projekt zrealizowany do 30

Projekt partnerski realizowany z m.st. Warszawą , skierowany. do 2 gimnazjów

czerwca 2019 roku.

w Markach (po reformie oświaty do uczniów klas 7 i 8). Zawiera działania mające na

Wykorzystano:

celu systemowe wzmocnienie Doradców Edukacji Zawodowej w szkołach oraz

32 460,00 zł

przygotowanie ich do świadczenia tego typu usług. Wsparcie dotyczyło rozwiązań:

rynku

pracy-

Zintegrowany
Doradztwa

System
Edukacyjno-

Zawodowego ZIT WOF
WPS/CUW

a)

uzyskania kwalifikacji doradców eduk.-zaw. przez 2 osoby realizujące

zadania z zakresu DEZ;
b)

stworzenie 2 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) - Ponadto

podjęto działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy z szkołami.
c)

doposażono 1 z Punktów Informacji i Kariery.

Wartość projektu: 37 530,00 zł (część Marek)
Dotacja: 32 460,00 zł (część Marek)
Wkład własny: 5 070,00 zł (część Marek)
2.

CUW/Szkoły

podstawowe

1 808 334,72 zł

Projekt trwa do 31 sierpnia

Projekt Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki dotyczy rozwoju

w Markach/ Mały Inżynier –

2020 roku. Wykorzystano w

kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze

partner

projektu.

ramach zaliczki: 794 122,49

podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Działania projektowe a)

Projekt

Mistrzowie

zł (zgłoszone w 2019 r.), w

rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów

Kompetencji w Gminie Miasto

tym rozliczono 697 294,72

(400 K) poprzez objęcie 1000 uczniów (500 K) dodatkowymi zajęciami

Marki

zł.

pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój

Przeprowadzono

kompetencji 64 nauczycieli (56 K) c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz

zaplanowane

zajęcia.

sprzęt TIK pracowni szkolnych. Zakres projektu to: 1) Kształcenie kompetencji

Wypłacono wynagrodzenia

kluczowych niezbędnych na rynku pracy 2) Tworzenie warunków dla nauczania

kadrze dydaktycznej.

opartego na metodzie eksperymentu 3) Korzystanie z technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych
Wartość projektu ogółem: 1 903 834,72 zł kwota dofinansowania: 1 808 334,72 zł
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3.

Rozwój sieci tras rowerowych
Warszawy

w

ramach

1 083 980,96 zł

ZIT

WOF– etap I

Projekt trwa do 30.11.2020

Projekt partnerski obejmuje budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych

r. Dotąd nie wydatkowano

o charakterze komunikacyjnym o długości 73,5 km. W projekcie zostanie

środków z dotacji.

wybudowanych/ zmodernizowanych 19 tras rowerowych, w tym Budowa drogi
rowerowej wzdłuż ul. Radzymińskiej w partnerstwie z Miastem Ząbki i Gminą

MJWPU działanie 4.3.2 RPO
WM

2014-2020

Mobilność

Miastem Marki.
Wartość projektu: 1 671 621,00 zł (udział Marek w zadaniu).

miejska w ramach ZIT

Dotacja: 1 083 980,96 zł (udział Marek w dotacji na zadanie)
Wkład własny: 587 640,04 zł
4.

Zintegrowana

sieć

ścieżek

11 736 811,00 zł

Projekt

rowerowych na terenie gmin

roku.

Marki,

Łącznie

Ząbki,

Zielonka,

trwa

30.06.2020

Projekt pt. „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki,
Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF'' realizowany jest na terenie 4 gmin: Markach,

w

2019

r.

Ząbkach, Kobyłce oraz Zielonce. Liderem projektu jest Gmina Miasto Marki. Projekt

Kobyłka w ramach ZIT WOF

zrefundowano:

obejmu-je budowę oraz przebudowę sieci dróg rowerowych o łącznej długości

MJWPU działanie 4.3.2 RPO

4 689 369,18 zł

23,769km (ścieżki rowerowe 13,047 km oraz ciągi pieszo-rowerowe 10,722 km) wraz

WM

2014-2020

Mobilność

miejska w ramach ZIT

Narastająco

od

początku

z infrastrukturą towarzyszącą.

realizacji zrefundowano

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (całość) 29 477 250, 20 zł

7 593 033,31 zł

Dotacja (całość) 23 581 800,16 zł
Wartość projektu (udział Marek): 14 671 013,75 zł
Dotacja (udział Marek): 11 736 811,00 zł
Wkład własny (udział Marek): 2 934 202,75 zł

39

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
5.

Projekt zakończył się w

Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnego modelu usług społecznych, którego

dniu 31 maja 2019 roku.

głównym celem jest zwiększenie dostępu dla osób i rodzin oraz ich otoczenia

W 2018 roku wydatkowano:

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 50 os. w tym: 30os. w wieku

społecznych.

476 551,52 zł. W 2019 roku

18-60 lat, w tym 3O niepełnosprawnych; 20 dzieci w wieku do usług społecznych w

OPS

pozostałe

mieście Marki, które przyczynią się do ograniczenia umieszczania dzieci w pieczy

MJWPU RPO WM 2014-2020

przewidziane w budżecie

zastępczej i ich powrotu do środowisk naturalnych.

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie

projektu.

Wartość projektu: 964 862,50 zł

RODZINA

RELACJA

896 282,50 zł

REINTEGRACJA.
Innowacyjny

model

usług

środki

Dotacja: 896 282,50zł

dostępności usług społecznych.

Wkład własny 68 580,00 zł (forma użyczenia pomieszczeń, zasiłków celowych
i okresowych dla uczestników projektu)
6.

(POWER
II.

2014-2020)

Efektywne

Publiczne

dla

rynku

Polityki
pracy,

359 822,50 zł

Projekt w trakcie realizacji

Projekt ma na celu wprowadzenie zmian organizacyjnych, a w efekcie oddzielenie

do 28.02.2019 roku

postępowań administracyjnych od pracy socjalnej. Planowane jest zatrudnienie ze

W 2018 roku wydatkowano

środków projektu 3 osób, wyposażenie stanowisk pracy itp.

185 508,91zł

Całkowity koszt projektu: 359 822,50 zł

2.5 Skuteczna pomoc społeczna

W 2019 roku pozostałe

Dotacja: 359 822,50 zł

OPS

środki

Wkład własny: 0,00 zł

Q ZMIANIE. Klient w centrum

budżecie projektu.

gospodarki

i

edukacji

przewidziane

w

uwagi
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7.

Projekt w trakcie realizacji

Celem projektu jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości

Funkcjonalny (Virtual WOF)

do 31 grudnia 2022 roku.

usług publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na

Poddziałanie 2.1.2 E -usługi dla

Poniesione

terenie WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych.

Mazowsza w ramach ZIT w

12 558,00 zł,

ramach RPO WM 2014-2020

Refundacja

2019

szczególny zostaną uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Projekt

WPS

wydatków z 2018 roku w

zakłada dostarczenie kompleksowego systemu składającego się z rozwiązań mobilnych

kwocie 12 558,00 zł.

w pięciu obszarach: e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji

Wirtualny Warszawski Obszar

1 208 480,00 zł

planowana
2020 roku.

wydatki:

Odbiorcami e-usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób
w

refundacja

w

kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej;
e-turystyka – stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika umożliwiającego
zgłębianie zasobów turystycznych WOF zgodnie z preferencjami, wykorzystując
informację kontekstową oraz rzeczywistość rozszerzoną; e-transport – uruchomienie
narzędzia planowania podróży i poruszania się po terenie WOF komunikacją zbiorową,
w postaci inteligentnej aplikacji mobilnej opartej o dane czasu rzeczywistego,
elastycznie reagującej na zmiany oraz posiadającej moduł informacji kontekstowych;
e-parkowanie- dostarczenie kierowcom prostego narzędzia pod postacią aplikacji
mobilnej, która ułatwi im poruszanie się i odnajdowanie wolnych miejsc
parkingowych; e-środowisko - zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania
i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego
w gminach WOF. Projekt realizuje 26 gmin WOF. Pierwszy etap to sformułowanie
założeń architektury technologicznej, wspólnych standardów rozwiązań cyfrowych,
polityki gromadzenia danych, polityki bezpieczeństwa i prywatności. Następnie
przeprowadzona będzie inwestycja w infrastrukturę bazową. Kluczowym etapem
będzie wdrażanie funkcjonalności w ramach 5 komponentów projektu przez zespoły
tematyczne i wykonawców. Ostatnim aspektem będzie otwarcie danych gromadzonych
przez stworzony system, aby mogły być ponownie wykorzystane przez inne podmioty
oraz działania optymalizacyjne i asysty technicznej.
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Moduły, w których Marki biorą udział:


e-dostępność;



e-środowisko;



e-turystyka;



e-transport



e-parkowanie.

Wartość projektu (udział Marek):
1 510 600,00 zł
Dotacja (udział Marek):
1 208 480,00 zł
Wkład własny (udział Marek):
302 120,00 zł
Zwrócono się z prośbą o przesłanie Harmonogramu projektu, do Lidera-m.st.
Warszawy: otrzymano odpowiedź obecnie

Lider pracujemy nad aktualizacją

harmonogramu rzeczowo – finansowego, po akceptacji przez MJWPU przekaże go
również partnerom. Nie otrzymaliśmy dokumentów do chwili obecnej.
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8.

Rozwój

Projekt w trakcie realizacji

W celu realizacji projektu zostało zawiązane Porozumienie partnerskie w sprawie

dróg rowerowych na terenie

do 31 grudnia 2022 roku.

współpracy miast i gmin na rzecz realizacji Projektu. W skład Partnerstwa wchodzą:

gmin: Marki, Ząbki, Zielonka,

Nie refundowano w 2019 r

Partner wiodący – Miasto Marki, Partner 1 – Miasto Ząbki, Partner 2 – Miasto

Kobyłka, Wołomin, Radzymin,

wydatków dla Marek.

Zielonka, Partner 3 – Miasto Kobyłka, Partner 4 – Gmina Wołomin, Partner 5 – Gmina

Nieporęt w ramach ZIT WOF

Narastająco

początku

Radzymin, Partner 6 – Gmina Nieporęt. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę

MJWPU działanie 4.3.2 RPO

realizacji

projektu

dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych na terenie 7 gmin wraz

WM

zintegrowanej

2014-2020

sieci

Mobilność

miejska w ramach ZIT

17 758 656,97 zł

od

zrefundowano 32 472,00 zł

z infrastrukturą towarzyszącą.
Zadania na terenie Marek:
1.

Projektowanie (dokumentacja techniczna w trybie zaprojektuj i wybuduj dla

odcinka na ul. Piłsudskiego). 2. Roboty budowlane – budowa dróg dla rowerów, dróg
dla rowerów i pieszych oraz chodników wraz z przebudową/budową niezbędnej
infrastruktury technicznej. 3. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
robót budowlanych w ramach zadania 1. 4. Zakup i montaż jednolitego oznakowania
w ramach ZIT WOF. 5. Zakup i montaż tablic informacyjnych i
Wartość projektu: 75 389 661,95 zł
Dotacja MJWPU: 60 069 860,20 zł
Wkład własny: 15 319 801,75 zł
Wartość zadania 1 (Marki): 22 198 321,21 zł
Dotacja MJWPU: 17 758 656,97 zł
Wkład własny: 4 439 664,24 zł
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9.

Budowa

i

wdrożenie

zintegrowanego

systemu

51 426,54 zł

Projekt w trakcie realizacji

Celem głównym Projektu jest po-prawa jakości życia osób korzystających z usług

do grudnia 2022 roku.

opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru

wsparcia usług opiekuńczych

W 2019 roku poniesiono

Funkcjonalnego w ramach ZIT poprzez budowę i wdrożenie systemu wsparcia tych

opartego na narzędziach TIK na

wydatki

usług opartego na narzędziach technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach

terenie Warszawskiego Obszaru

wynagrodzeniem

Funkcjonalnego (E-Opieka).

koordynatora

MJWPU Poddziałanie 2.1.2 E-

563,66 zł.

zw.

z

Projektu planowana jest realizacja następujących zadań:
w

wys.

1)Zarządzanie Projektem; 2)Promocja Projektu; 3)Budowa centrum wsparcia 24/7
świadczącego e-usługi oraz teleopiekę; 4)Dostarczenie urządzeń typu smart

usługi dla Mazowsza w ramach

monitorujących wybrane funkcje życiowe, bezpieczeństwo oraz umożliwiających

ZIT RPO WM

osobom objętym wsparciem kontakt z centrum wsparcia; 5)Wsparcie świadczonych

na lata 2014

-2020

usług oraz kontrola ich jakości; 6)Budowę platformy wsparcia oraz wzmacniania więzi

OPS

społecznych; 7)Budowa systemu informatycznego usprawniająca zarządzanie danymi
gromadzonymi w domach pomocy społecznej dzięki czemu zwiększy się efektywność
oferowanych usług dla mieszkańców; 8)Zapewnienie narzędzi TIK (technologie
informacyjno-komunikacyjne) monitorujących stan zdrowia i parametry życiowe
mieszkańców DPS tzw. kioski diagnostyczne.
Projekt realizowany w Partnerstwie.
Wartość projektu (udział Marek): 64 283,17 zł
Dotacja (udział Marek):
51 426,54 zł
Wkład własny (udział Marek):12 856,63 zł

10.

Dotacja

celowa

Powiat

6 906 614,00 zł

Wołomiński

Porozumienie

do

30

Dotacja celowa na Rozbudowę drogi powiatowej

w ulicy Sosnowej i Tadeusza

czerwca 2020 r.

Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki.

Wykorzystano w roku 2019

Dotacja na lata 2018-2019 r.

kwotę 6 110 411,00 zł
Dotacja wykorzystana:

12 928 061,33 zł

Zestawienie przygotowane na podstawie danych Urzędu Miasta Marki oraz jednostek gminnych: OPS, CUW, Biblioteki Publicznej Miasta Marki oraz MOK
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4.
Gospodarka nieruchomościami oraz kierunki zagospodarowania
przestrzennego
4.1.

Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 2016-2021
Uchwała Nr XXXI/225/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku

OPIS REALIZACJI:
Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 2016 – 2021 w swoich głównych
zamierzeniach skupia się na zrównoważonym rozwoju obszaru, poprzez działania
w sektorach takich jak infrastruktura, środowisko, gospodarka, zdrowie, opieka
społeczna, edukacja, kultura itp. Z kolei w przyjętej wizji i misji, wykazuje
komplementarność w zakresie spójności społecznej, gospodarczej i przyrodniczej.
Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Marki na lata 2016-2021 odbywa się poprzez
realizację poszczególnych działań merytorycznych przypisanych do poszczególnych
celów strategicznych zawartych w strategiach szczegółowych oraz programach
dotyczących określonej tematyki działalności gminy. Strategia jest monitorowana
poprzez wskaźniki odpowiednio dobrane do poszczególnych celów strategicznych.
Obejmują one:
Cel strategiczny I – Rozwinięta infrastruktura techniczna i transportowa miasta
wystarczająca dla potrzeb społecznych i gospodarczych.
Cel strategiczny II – Rewitalizacja.
Zadania realizowane w roku 2019 z zakresu rewitalizacji dotyczyły prac
z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2026.
Cel strategiczny III – Wzmacnianie atrakcyjności i konkurencyjności
biznesowej (spójny obszar działalności gospodarczej w mieście).
Cel strategiczny IV – Wysokiej jakości oferta edukacyjna dostosowana
do bieżących i przyszłych potrzeb - rozwój edukacji jako jednego z ważniejszych
elementów infrastruktury społecznej.
Cel strategiczny V – Wspieranie rozwoju partnerstwa publiczno-społecznoprywatnego na rzecz rozwoju usług społecznych.
Cel

strategiczny

VI

–

Wzrost

poziomu

wykorzystania

walorów

środowiskowych, historycznych i kulturowych – fundamentów w procesie budowy
silnej marki miasta jako wyjątkowego miejsca wypoczynku.
Cel strategiczny VII – Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta.
Cel strategiczny VIII – Logistyka w zakresie zarządzania infrastrukturą
społeczną.
45

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
W ramach realizacji najważniejszych działań, które mają odzwierciedlenie
w wartości osiągniętych wybranych wskaźników strategii w roku 2019 należy
wymienić:
 rozbudowę

sieci

wodociągowej

i

kanalizacji

sanitarnej;

sieć

wodociągowa 143,3 km, kanalizacja sanitarna 210,02 km, w tym sieć
grawitacyjna 135,9 km,
 modernizację sieci kanalizacji deszczowej w ilości 1,2 km,
 modernizację rowów melioracyjno-komunalnych w ilości 1,7 km,


budowę dróg różnych kategorii 2,9 km oraz 1,7 km dróg rowerowych,

 nowe miejsca postojowe 135 miejsc przy MCER, 7 miejsc przy
ul. Kościuszki, linie komunikacji autobusowej miejskiej 4 linie
podstawowe, 5 linii lokalnych,
 częstotliwość kursowania taboru komunikacji miejskiej częstotliwość
5/15/20 (szczyt/międzyszczyt/poza szczytem),
 modernizację obiektów oświatowych miasta: przedszkola, szkoły
podstawowe,
 zwiększenie ilości miejsc w placówkach oświatowych 6 568 miejsc
ogółem,
 171 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych objętych specjalnymi
metodami nauki i opieki,
 opieka nad dziećmi do lat 3 w różnych formach (18 form: 6 żłobków
niepublicznych, 6 klubów dziecięcych niepublicznych, 6 opiekunów
dzieci do lat 3 ),
 odsetek osób i rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do ogólnej
liczby mieszkańców Miasta Marki pomocą objęto 853 osoby,
co stanowiło 2,4% wszystkich mieszkańców gminy,
 przedsięwzięcia

kulturalne

i

sportowe

(miejskie,

inicjatywy

mieszkańców) łącznie 225 inicjatyw,
 organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie miasta 37 organizacji
mających siedzibę na terenie Marek i 12 organizacji spoza Marek,
działających na rzecz mieszkańców gminy,
 środki z budżetu miasta

przeznaczone na realizację inicjatyw

obywatelskich i wspieranie działalności organizacji pozarządowych
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(570 954,50 zł wartość dotacji dla organizacji pozarządowych,
34 590,08 zł wartość przyznanych honorowych patronatów Burmistrza,
553 431,87 zł koszty inwestycji wykonanych w 2019 r. z budżetu
obywatelskiego),
 środki z budżetu miasta przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej –
działalność Centrum Integracji Społecznej 157 860,00 zł,
 partnerstwo z nowymi podmiotami (np. partnerstwo publicznoprywatne),
 zasoby i produkty kreujące markę Miasta Marki, w tym rozszerzony
zakres usług Karty Markowianina,
 miejsca integracji społecznej: strefa edukacji i odpoczynku „Poznaj
zielone płuca miasta Marki”, górka saneczkowa przy „Pumptrack”, strefę
relaksu „Ogród zmysłów” skrzyżowanie ul. Gen. Sowińskiego
z ul. Wilczą,
 obszar pełniący funkcje reprezentacyjną przestrzeni publicznej –
Plac Publiczny, Skwer Pamięci Narodowej,
 opracowanie dokumentów planistycznych – uchwalono 4 plany
miejscowe: „Grunwaldzka”, „SUW-2” „Okólna”, „Południowa część
miasta Marki”,
 opracowanie katalogu

standardów w zakresie elementów małej

architektury.
Strategia rozwoju Miasta Marki

realizowana jest poprzez wdrażanie

tematycznych programów z poszczególnych zakresów działalności gminy takich jak:
ład przestrzenny, zasoby materialne gminy, infrastruktura, środowisko, edukacja,
polityka społeczna oraz partycypacja społeczna.
Strategia obejmuje swym zakresem lata 2016-2021. Przełom roku 2020/2021
będzie okresem przeprowadzenia ewaluacji strategii oraz rozpoczęcia prac nad jej
aktualizacją lub nową strategią zgodnie z wyzwaniami jakie stoją w najbliższych latach
przed miastem.
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4.2.

Rewitalizacja

4.2.1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016-2023
Uchwała Nr LIII/437/2017 Rady Miasta Marki z dnia 15 listopada 2017 roku
(Lokalny Program Rewitalizacji)
OPIS REALIZACJI:
Zgodnie

z

wytycznymi

Ministerstwa

Infrastruktury

i

Rozwoju

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 pod pojęciem rewitalizacja uważa się
„kompleksowy

proces

wyprowadzania

ze

stanu

kryzysowego

obszarów

zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia
obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne,
lub techniczne, lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności
lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone
w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.
Z kolei w myśl z art. 9 ust. 1 Ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar
zdegradowany w przypadku występowania na nim co najmniej jednego z następujących
negatywnych zjawisk:


gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw,



środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości
środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia
ludzi lub stanu środowiska,



przestrzenno-funkcjonalnych

–

w

szczególności

niewystarczającego

wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu
technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,
niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej
jakości terenów publicznych,


technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
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rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska.
4.2.2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026
Uchwała Nr XI/120/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji
OPIS REALIZACJI
W dniu 26 czerwca 2019 r. podjęto Uchwałę Nr XI/120/2019 Rady Miasta
Marki z dnia w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu
Rewitalizacji (jest to uchwała intencyjna). Obecnie trwają prace nad opracowaniem
zawartości merytorycznej oraz ram finansowych programu. Celem zwiększenia
poziomu partycypacji społecznej pozyskano dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł
na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Liderzy konsultacji
Społecznych”. W ramach grantu zrealizowano trzy techniki konsultacyjne:
1. Badanie ankietowe
Wykonawca

usługi

przygotował

kwestionariusz

ankietowy

do

badań

jakościowych potrzeb interesariuszy podobszarów rewitalizacji. Badanie zostało
przeprowadzone na grupie 53 respondentów zamieszkałych na podobszarach
rewitalizacji.
2. Spotkanie otwarte
Spacer Badawczy odbył się w sobotę 26 października 2019 roku w godzinach
12:00 – 14:15 i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Marek.
Reprezentowani byli mieszkańcy, aktywiści lokalni oraz historycy i przedstawiciele
samorządu, co pozwoliło usłyszeć zróżnicowane opinie o na temat odwiedzanej
przestrzeni. W konsekwencji oczekiwania i potrzeby poszczególnych osób i grup
wyrażane były zarówno publicznie jak indywidualnie lub w podgrupach dyskusyjnych
i postulatywnych.
3. Spotkanie konsultacyjne
Spotkania konsultacyjne zrealizowano w formule Warsztatu Deliberative
Mapping. Zastosowana formuła umożliwia zrozumienie perspektywy mieszkańców
przez przedstawicieli administracji samorządowej i uwzględnienie ich preferencji
i potrzeb w procesie decyzyjnym. Mieszkańcy mieli swobodę w ustalaniu hierarchii
omawianych problemów, nie będąc ograniczanymi przez ekspertów. Zgłaszane przez
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mieszkańców propozycje na temat danego zagadnienia mogą być potraktowane jako
wytyczne przy ostatecznym przygotowaniu planów rozwoju czy zagospodarowania
przestrzennego. Zaproszeni do dyskusji zostali zarówno mieszkańcy podobszarów
rewitalizacji jak i eksperci. Wykonane zdjęcia stanowiły materiał, który został
wykorzystany przy opracowaniu raportu końcowego.

4.3.

Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

4.3.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Na terenie miasta Marki obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, które zostało uchwalone uchwałą Rady Miasta
Marki XXXI/226/2012 z dnia 24 października 2012 roku. Obowiązujące studium
zostało sporządzone na podstawie uchwały Nr XIV/107/2004 Rady Miasta Marki z dnia
28 kwietnia 2004 roku (zmieniającą uchwałę Nr VII/34/2003 z 11 czerwca 2003 roku).
Uchwalone w 2012 roku Studium powstało zgodnie z zapisami ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zakres i forma,
którą zawiera studium, była określona przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w

sprawie

zakresu

studium

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy – zgodnie
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) – jest podstawowym
dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady
zagospodarowania przestrzennego. Studium, w swej kreacyjnej roli, jest dokumentem
określającym możliwości rozwoju gminy oraz działania mające doprowadzić
do realizacji docelowego sposobu zagospodarowania Miasta Marki. Jego treść powinna
być zgodna z innymi dokumentami strategicznymi gminy. Ustalenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy są wprowadzane w życie poprzez
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2019 podjęto uchwałę intencyjną Nr XI/124/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki.
Na podstawie uchwały intencyjnej przystąpiono do prac planistycznych.
W pierwszym etapie przystąpiono do sporządzenia Opisu Przedmiotu Zamówienia,
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który stanowił podstawę do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie prac.
Aktualnie trwa procedura wyboru wykonawcy na przedmiotowe zamówienie w trybie
zamówień publicznych. Na tym etapie wykonano również czynności zgodnie
z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Powiadomiono
poprzez ogłoszenia prasowe, BIP Urzędu Miasta Marki oraz poprzez obwieszczenie
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Marki i możliwości składania
wniosków. Natomiast na podstawie art. 17 pkt 2 tejże ustawy, zawiadomiono na piśmie
o podjęciu wyżej wymienionej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium,
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium.
4.3.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miasto Marki posiada aktualnie:
- 18 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym,
- 12 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Łączna powierzchnia gminy objęta planami miejscowymi to ok. 2570 ha,
co stanowi ok. 98,28 % jej powierzchni. Planami objęte jest praktycznie cały obszar
miasta z wyłączeniem:
 terenów położonych we wschodniej części miasta (przy granicy z m.st.
Warszawą - Dzielnica Białołęka) w rejonie Rzeki Długiej (Kanał Markowski)
i ulic Bandurskiego, Ustronie, Hoovera,
 terenów

zlokalizowanych

pomiędzy

ulicami:

Królowej

Marysieńki,

Makuszyńskiego, Piotrówka i Środkową (niewielka część obrębu 1-12),
 terenów leśnych zlokalizowanych w południowo-wschodniej części miasta (przy
granicy z miastem Zielonka).
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Biorąc pod uwagę stopień pokrycia planami miejscowymi powierzchni miasta,
Marki plasują się na pozycji lidera na tle powiatu wołomińskiego i województwa
mazowieckiego. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa wydawane są wypisy
i wyrysy z obowiązujących aktów prawa miejscowego. Miejscowe plany stanowią
podstawę do działań inwestycyjnych na terenach objętych oraz stanowią element
transakcji w zakresie obrotu nieruchomościami.
Rejestr aktualnych planów miejscowych według dat podjęcia uchwał w sprawie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Tabela 5. Rejestr aktualnych planów miejscowych według dat podjęcia uchwał w sprawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
Nazwa miejscowego planu

Powierzchnia

zagospodarowania przestrzennego

w ha

Lp.

1.

2.

3.

miejscowy plan zagospodarowania
1.

2.

przestrzennego południowej części

ok. 300 ha

Dziennik Urzędowy

Rady Miasta Marki

Woj.Warszawskiego Nr 25 poz. 79

Uchwała Nr XLIII/202/97

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miejskiej w Markach

Warszawskiego nr 57 poz. 191

przestrzennego części miasta Marki

ok. 6 ha

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części miasta Marki

z dnia 16 września 1997 roku z dnia 21.11.1997 r,

ok. 6 ha

przestrzennego części Miasta Marki

Uchwała Nr XLIX/238/98

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miejskiej w Markach

Warszawskiego nr 57 poz. 249

z dnia 16 czerwca 1998 roku

z dnia 29.09.1998 r,

Uchwała Nr VIII/46/99 Rady Dziennik Urzędowy Woj.
Miejskiej w Markach z dnia

Mazowieckiego Nr 66 poz. 2174

„Kasztanowa”

21 kwietnia 1999 roku

z dnia 02.08.1999r.,

miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Nr X/68/99 Rady

Dziennik Urzędowy Woj.

Miejskiej w Markach z dnia

Mazowieckiego nr 89 poz. 2397

7 lipca 1999 roku

z dnia 04.10.1999r.,

Uchwała Nr XII/80/99 Rady

Dziennik Urzędowy Woj.

Miejskiej w Markach z dnia

Mazowieckiego nr 107 poz. 2636

27 października 1999 roku

z dnia 3.12.1999r.,

przestrzennego części miasta Marki

ok. 0,6 ha

ok.0,4 ha

(dz. 20/27 obr. 3-06)
zmiana miejscowego planu
6.

Uchwała Nr XXXIX/174/97

miejscowy plan zagospodarowania

miejscowy plan zagospodarowania

5.

5.

z dnia 22 kwietnia 1997 roku z dnia 23.06.1997 r,

„SAM 81”

4.

4.

Publikacja

miasta Marki „Marki Południowe”

„Lisi Jar”

3.

Numer i data uchwały planu

zagospodarowania przestrzennego
południowej części miasta Marki
„Oś. Mickiewicza”

ok. 2,3 ha
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zmiana miejscowego planu
7.

Uchwała Nr XIII/86/99 Rady Dziennik Urzędowy Woj.

zagospodarowania przestrzennego

Miejskiej w Markach z dnia

Mazowieckiego nr 115, poz. 2732

części miasta Marki „Zielona”

24 listopada 1999 roku

z dnia 28.12.1999 r,

zmiana miejscowego planu
8.

ok. 35 ha

Uchwała Nr
ok. 4,6 ha

zagospodarowania przestrzennego

XXVII/185/2001 Rady
Miejskiej w Markach

części miasta Marki „Centrum”

z dnia 29 sierpnia 2001 roku

Uchwała Nr
9.

miejscowy plan zagospodarowania

ok. 220 ha

przestrzennego miasta „Marki I”

XXXIV/395/2002 Rady
Miasta Marki z dnia
7 marca 2002 roku

ok.1 376 ha
10.

Uchwała Nr
XXXV/404/2002 Rady

miejscowy plan zagospodarowania

Miasta Marki z dnia

przestrzennego miasta „Marki II”

24 kwietnia 2002 roku
Uchwała Nr

11.

miejscowy plan zagospodarowania

ok. 146 ha

przestrzennego miasta „Marki III”

XXXVI/407/2002 Rady
Miasta Marki z dnia
26 czerwca 2002 roku
Uchwała Nr

12.

miejscowy plan zagospodarowania

ok.14 ha

przestrzennego miasta „Marki IV”

XXXVII/416/2002 Rady
Miasta Marki z dnia
28 sierpnia 2002 roku

13.

14.

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki VI”

miejscowego planu

ok. 68 ha

ok. 143 ha

zagospodarowania przestrzennego
miasta „Marki VII”

15.

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Marki w

ok. 44 ha

Dziennik Urzędowy Woj.
Mazowieckiego nr 197 poz. 3383
z dnia 20.09.2001r.,

Dziennik Urzędowy Woj.
Mazowieckiego nr 92 poz. 1945
z dnia 09.04.2002r.,

Dziennik Urzędowy Woj.
Mazowieckiego nr 140 poz. 3107
z dnia 29.05.2002r.,

Dziennik Urzędowy Woj.
Mazowieckiego nr 202 poz. 4910
z dnia 31.07.2002r.,

Dziennik Urzędowy Woj.
Mazowieckiego nr 241 poz. 6164
z dnia 12.09.2002r.,

Uchwała Nr VIII/52/2003

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miasta Marki z dnia

Mazowieckiego nr 252 poz. 6650

10 września 2003 roku

z dnia 29.09.2003r.,

Uchwała Nr VIII/53/2002

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miasta Marki z dnia

Mazowieckiego nr 252 poz. 6651

10 września 2003 roku

z dnia 29.09.2003r.,

Uchwała Nr XII/88/2004

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miasta Marki z dnia 25 Mazowieckiego nr 80 poz. 2003
lutego 2004 roku

z dnia 07.04.2004r.,
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obszarze ulic: Kraszewskiego,
Spacerowa, Krasińskiego
,Grunwaldzka„Kosiany”
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części Miasta Marki w obrębie ulic:
16.

al. Marszałka J. Piłsudskiego,
ul. Leonida Teligi, ul. Żeglarska,

Uchwała Nr XIV/109/2004
ok. 22 ha

Rady Miasta Marki z dnia 28 Mazowieckiego nr 178 poz. 4618
kwietnia 2004 roku

ul. Stawowa, ul. Sowińskiego, ul.

Dziennik Urzędowy Woj.

z dnia 19.07.2004r.,

Gen. Zajączka, al. Marszałka J.
Piłsudskiego „Stawowa”
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 176
poz. 5624 z dnia 29.07.2005r,.
Uchwała Nr XXXI/218/2005 Obwieszczenie Wojewody Maz.
17.

miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki VIII”

ok. 19 ha

Rady Miasta Marki z dnia

z dnia 31.10.2005r., o sprostowaniu

29 czerwca 2005 roku

błędów (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2005r., Nr 250, poz. 8201).
Sprostowanie obowiązuje od dnia
14.11.2005r.,

zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
części miasta Marki dla
wyodrębnionego obszaru planu
18.

stanowiącego działki o nr ew.: 8, 9,

ok. 8,2 ha

10, 11, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 55,

Uchwała Nr XLI/297/2006

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miasta Marki z dnia

Mazowieckiego nr 154 poz. 6022

21 czerwca 2006 roku

z dnia 08.08.2006 r,

57/1, 57/2, 58, 223, 225, 226, 227,
228, 229, 232, 233 w obrębi
geodezyjnym 5-08 „Sosnowa”
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 74/28,
19.

74/29 z obrębu 4-03 położonych

Uchwała Nr XLVII/372/2013 Dziennik Urzędowy Woj.
ok. 10 ha

w Markach przy ul. Wspólnej

miejscowy plan zagospodarowania
20.

przestrzennego w rejonie

Rady Miasta Marki z dnia 30 Mazowieckiego z 2013 roku,
października 2013 roku

poz. 11789 z dnia 14.11.2013 r,

Uchwała Nr XL/431/2014

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miasta Marki z dnia 16 Mazowieckiego z 2014 roku,
ok. 0,5 ha

kwietnia 2014 roku

poz. 4413 z dnia 29.04.2014 r,

ul. Wczasowej
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miejscowy plan zagospodarowania

21.

przestrzennego dla części miasta

Uchwała Nr LVI/440/2014

Dziennik Urzędowy Woj.

Marki obejmującego obszar Centrum ok. 13 ha

Rady Miasta Marki z dnia 28 Mazowieckiego z 2014 roku,

Handlowego M1 położonego

maja 2014 roku

poz. 5839 z dnia 06.06.2014 r,

w Markach
Uchwała Nr XVIII/137/2015
Rady Miasta Marki z dnia

22.

miejscowy plan zagospodarowania

17 listopada 2015 roku

przestrzennego osiedla „Szkolna” dla ok. 32 ha

Uchwała Nr

obrębu 5-10

XXVIII/212/2016 Rady
Miasta Marki z dnia 24 maja
2016 roku

23.

24.

29.

30.

poz. 5400

przestrzennego „Pustelnik

Rady Miasta Marki z dnia

z dnia 25 lipca 2017 roku

Wschodni”

28 czerwca 2017 roku

poz.6328

miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Nr LVII/483/2018

przestrzennego osiedla „Leśna” dla

Rady Miasta Marki z dnia 31

obrębu 5-12

stycznia 2018 r.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu „Cmentarz

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z
dnia 9.03.2018 roku, poz. 2427

Dziennik Urzędowy Woj.

Rady Miasta Marki z dnia 26 Mazowieckiego z 2018 roku,
września 2018 roku

poz. 9932 z dnia 19.10.2018 r.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Nr IV/41/2019

Dziennik Urzędowy Woj.

przestrzennego „Grunwaldzka” w

Rady Miasta Marki z dnia 23 Mazowieckiego z 2019 roku,

Markach

stycznia 2019 roku

przestrzennego dla terenu

poz. 1420 z dnia 29.01.2019 r.

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Dziennik Urzędowy Woj.
Miasta Marki z dnia 20

Mazowieckiego z 2019 roku,

lutego 2019 roku

poz. 4251 z dnia 02.04.2019 r.

Zmiana miejscowego planu

Uchwała Nr VII/77/2019

Dziennik Urzędowy Woj.

zagospodarowania przestrzennego

Rady Miasta Marki z dnia 27 Mazowieckiego z 2019 roku,

południowej części miasta Marki

marca 2019 roku

poz. 5401 z dnia 19.04.2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Nr XII/162/2019

Dziennik Urzędowy Woj. Maz.

przestrzennego „SUW-2” przy

Rady Miasta Marki z dnia 28 z 2019 roku, poz. 10577 z dnia

ul. Spacerowej w Markach

sierpnia 2019 roku

10.09.2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Nr XII/160/2019

Dziennik Urzędowy Woj.

przestrzennego „Na Wydmach”

Rady Miasta Marki z dnia 28 Mazowieckiego z 2019 roku,

przemysłowego położonego w
rejonie ul. Okólnej w Markach

28.

z dnia 16 czerwca 2016 roku

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

Miejscowy plan zagospodarowania
27.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

Uchwałą nr XLVII/383/2017

Bandurskiego” w Markach

26.

z dnia 20.01.2016 roku, poz. 602

miejscowy plan zagospodarowania

Uchwała Nr LXVI/589/2018
25.

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego

w Markach

sierpnia 2019 roku

poz. 10576 z dnia 10.09.2019 r.
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W roku 2019 uchwalono cztery miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego i jedną zmianę planu dotyczące następujących obszarów:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka” w Markach
- Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 roku,
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego
położonego w rejonie ul. Okólnej w Markach - Uchwała Nr IV/41/2019 Rady
Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 roku,
3. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części miasta Marki - Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20
lutego 2019 roku,
4. Miejscowy

plan

zagospodarowania

przestrzennego

„SUW-2”

przy ul. Spacerowej w Markach - Uchwała Nr XII/162/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Na Wydmach” - Uchwała
Nr XII/160/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku.
Jednocześnie w roku 2019 podjęte zostały uchwały dotyczące procedur
planistycznych dla następujących projektów planów miejscowych:
1. Uchwała Nr XI/121/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 roku,
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" w Markach.
Na podstawie uchwały intencyjnej przystąpiono do prac planistycznych. W toku
zamówienia publicznego wybrano wykonawcę prac. Sporządzono projekt miejscowego
planu zagospodarowania, który uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.

Obecnie

przygotowywana

jest

dokumentacja

wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Następnie projekt planu miejscowego będzie przesłany do opiniowania i uzgodnień.
2. Uchwała Nr XI/122/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 roku,
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego "Grunwaldzka II" w Markach.
Na podstawie uchwały intencyjnej przystąpiono do prac planistycznych. W toku
zamówienia publicznego wybrano wykonawcę prac. Sporządzono projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej
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Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przechodzi ustawowy etap opinii
i uzgodnień z organami i instytucjami przewidzianymi zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym do opiniowania i uzgadniania. Ponadto, została
sporządzona dokumentacja wniosków o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych na cele nieleśne i przekazana do organów przewidzianych ustawą
o ochronie gruntów rolnych i leśnych do wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów leśnych na cele nieleśne (zgodnych z przeznaczeniem wskazanym w projekcie
planu miejscowego).
3. Uchwała Nr XI/123/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 roku,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu usług Węzeł Marki
Na podstawie uchwały intencyjnej przystąpiono do prac planistycznych. W toku
zamówienia publicznego wybrano wykonawcę prac. Sporządzono projekt miejscowego
planu zagospodarowania, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej oraz przechodzi ustawowy etap opinii i uzgodnień
z innymi organami oraz instytucjami przewidzianymi zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym do opiniowania i uzgadniania.
4. Uchwała Nr XI/124/2019 Rady Miasta marki z dnia 26 czerwca 2019 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Trasy Mostu Północnego w Markach
Na podstawie uchwały zmieniającej dokonano korekty granicy opracowania
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie projekt planu
miejscowego jest na etapie powtórnych opinii i uzgodnień z organami i instytucjami
przewidzianymi zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
do opiniowania i uzgadniania. Etap ten wynika z uwzględnienia uwagi przez Burmistrza
na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.
5. Uchwała Nr XII/152/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki I”
6. Uchwała Nr XII/153/2019 Rady Miasta marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki II”
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7. Uchwała Nr XII/154/2019 Rady Miasta marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki III”
8. Uchwała Nr XII/155/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki VI”
9. Uchwała Nr XII/156/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki VII”
10. Uchwała Nr XII/157/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Marki
11. Uchwała Nr XII/158/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa,
Krasińskiego, Grunwaldzka,
12. Uchwała Nr XII/159/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w

sprawie

przystąpienia

zagospodarowania

do

przestrzennego

zmiany

zmian

południowej

miejscowego
części

miasta

planu
Marki

dla wyodrębnionego obszaru planu stanowiącego działki 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 obrębie geodezyjnym 5-08
13. Uchwała Nr XII/161/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowej części miasta Marki.
Na podstawie przytoczonych wyżej uchwał w punktach od 5 do 13 wybrano
wykonawcę zamówienia w trybie zamówienia publicznego. Aktualnie prowadzone
są prace związane z przygotowaniem projektów zmian wyżej wymienionych planów
miejscowych w zakresie umożliwiającym uporządkowanie reguł i zasad dotyczących
wskaźników parkingowych na ternie miasta Marki.
4.3.3. Decyzje o warunkach zabudowy
Wskaźnikiem wyznaczającym zainteresowanie terenami pod inwestycje,
a nieobjętymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, są decyzje
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o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zważywszy, że decyzje ustalają
warunki zabudowy, ich celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne
nie naruszy ładu przestrzennego. Decyzja może zostać wydana niezależnie
od posiadania prawa do nieruchomości przez wnioskującego. Stąd też liczba wydanych
decyzji wskazuje na zainteresowanie danymi lokalizacjami, ale nie jest wiernym
odzwierciedleniem zmian w zagospodarowaniu terenu.
Wnioski w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku
Marek wydawane są dla obszaru w rejonie ul. Bandurskiego, a także obszaru zawartego
pomiędzy ulicami: Królowej Marysieńki, Makuszyńskiego, Piotrówka i Środkową
(niewielka część obrębu 1-12).
W roku 2019 Burmistrz Miasta Marki wydał 2 decyzje administracyjne, które
dotyczyły czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
wraz z infrastrukturą techniczną oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wraz z infrastrukturą techniczną.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu mogą powiększać udział terenów
zabudowanych na terenie gminy w miejscach, gdzie nie obowiązują miejscowe plany.
Jednakże, wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku Marek, stanowią uzupełnienie oraz kontynuację zabudowy istniejącej
na terenach sąsiednich. Ze względu na małą powierzchnię terenów oraz stopień
zagospodarowania nie objętych planami, nie powiększają one nowych terenów
przeznaczonych

pod

zabudowę

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego i są co do zasady zgodne z kierunkami rozwoju miasta ujętymi
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Intensywne
zagospodarowanie terenów przyległych, dla których wydawane są decyzje o warunkach
zabudowy, nie prowadzi do drastycznych dezaktualizacji ustaleń studium uwarunkowań
i zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania terenu. Ewentualne
zmiany dotyczą jedynie paramentów zabudowy, a nie jej funkcji.
4.3.4. Strategia Mieszkaniowa Miasta Marki na lata 2016-2025
Uchwała Nr XXXVIII/269/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku
OPIS REALIZACJI
Strategia była realizowana w 2019 roku przez podejmowanie działań w zakresie
remontów i modernizacji gminnych zasobów mieszkaniowych, działań związanych
z rewitalizacją, termomodernizacją, usuwaniem wyrobów azbestowych, doposażaniem
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lokali mieszkalnych w łazienki, tworzenia parkingów, jak również podejmowanie prób
związanych z dążeniem do obniżenia zadłużenia najemców gminnych lokali.
Wydatki na materiały i usługi uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2016
(21.12.2016 została przyjęta Strategia Mieszkaniowa miasta Marki na lata 2016-2025)
o ok. 7% do kwoty 160 tys. zł, zakup usług remontowych – wzrost o 80% (do kwoty
420 tys. zł) w stosunku do roku 2016 wydatki inwestycyjne w kwocie ponad 1,49 mln zł
– co stanowi wzrost o 40% w stosunku do 2016 roku.
 Powierzchnia

nowych

lub

wyremontowanych

mieszkań

socjalnych/komunalnych pozostających w zasobach miasta w 2019 roku
– 451,55 m2,
 Powierzchnia/Ilość lokali/obiektów, którym przywrócono bądź nadano nowe
funkcje społeczne/ kulturalne/ edukacyjne w 2019 roku – 1 szt. MCER,
 Powierzchna zrewitalizowanych terenów zielonych w 2019 roku – 400 m2
(górka saneczkowa przy Pumptrack),
 Liczba lokali termomodernizowaniach w zasobie miasta w 2019 roku – 10 szt.,
 Liczba lokali usługowych w zasobie miasta w 2019 roku - 7 szt.
W 2019 r. Gmina Miasto Marki realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”.
W ramach zadania firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” Piotr
Jaczyński, ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno, odebrała 10,850 Mg odpadów
azbestowych o kodzie 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest)
z

6

nieruchomości

prywatnych

zlokalizowanych

na

terenie

miasta

Marki

oraz z 2 nieruchomości należących do Gminy Miasto Marki. Odpady zostały
unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w Pukininie, 96-200 Rawa
Mazowiecka.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Miasto Marki pozyskała dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości 1 581,93 zł (50% kosztów kwalifikowanych zadania). Całość zadania
wyniosła 3 163,86 zł, przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 1 581,93 zł.
Ponadto w ramach bezpłatnej akcji organizowanej przez Starostwo Powiatowe
w Wołominie

z terenu

Gminy

Miasto

Marki

odebrano

i

przekazano

do unieszkodliwienia 11,112 Mg z 11 nieruchomości prywatnych.
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W ramach wyposażenia terenów w infrastrukturę rekreacyjną powstały:
•

Plac zabaw przy Skwerze Markiewicza

Fot. 9 Plac zabaw przy Skwerze Markiewicza

•

Strefa Relaksu Ogród Zmysłów

Fot. 10 Strefa Relaksu Ogród Zmysłów
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•

Górka saneczkowa przy pumptracku

Fot. 11 Góra saneczkowa

W 2019 roku kontynuowano wsparcie lokatorów przy zamianie lokali.
W 2019 roku zamieniono 5 lokali komunalnych. W wyniku decyzji PINB konieczne
było wykwaterowanie lokatorów i zaproponowanie im lokali zamiennych. Przeniesiono
7 rodzin.
W ramach programu odpracowywania zaległości w 2019 r. złożono 7 wniosków
z czego jedynie 4 osoby przystąpiły do odpracowywania zadłużenia w łącznej
wysokości 20 640,00 zł , z czego kwotę 11 280,00 zł odpracowała jedna osoba.
Stawki czynszowe podlegają corocznej analizie i ewentualnej zmianie.
W 2019 r. bazowe stawki czynszu nie uległy zmianie.
W zakresie pomocy społecznej w ramach realizacji strategii mieszkaniowej
w 2019:
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie – 178 141,21 zł,
- kwota wypłaconych ryczałtów – 45 599,96 zł,
- wypłacono dodatki energetyczne w kwocie – 1 487,28 zł.
W stosunku do roku 2018 nastąpił spadek o 10 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, tym samym wydatkowano mniejsze środki niż w roku 2018 na ten
cel.
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4.3.5. Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasto Marki na lata 2016 – 2021
Uchwała Nr XXXVIII/270/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku
zmieniona uchwałą Nr LIV/445/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku
OPIS REALIZACJI:
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy w 2019 r.
realizowany był głównie poprzez Zwiększenie nakładów na remonty i modernizacje
gminnych zasobów mieszkaniowych. Przesłanką do remontów są przede wszystkim
zalecenia wynikające z przeglądów budynków. Jednocześnie prowadzone są prace
mające na celu poprawę stanu technicznego substancji budynków, poprawę warunków
lokalowych, poprawę estetyki i funkcjonalności budynków i ich otoczenia.
Najważniejsze prace wykonane w 2019 roku:
 Remont zabytkowej kamienicy położonej przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego
86 – wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków oraz montaż instalacji wentylacyjnej,
 Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach i budynkach komunalnych,
 Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu 4 budynków komunalnych,
 Montaż czujników tlenku węgla i dymu w mieszkaniach komunalnych,
 Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w budynkach komunalnych na os.
Wspólna,
 Modernizacja budynku i zagospodarowania otoczenia przy ul. Fabrycznej 3,
 Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach
komunalnych.
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4.3.6. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Urządzeń Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Markach na lata 2019 – 2024
Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Miasto Marki z dnia z dnia 26 czerwca 2019
roku
OPIS REALIZACJI:
Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Markach na lata 2019 – 2024 został za 2019 r. zrealizowany finansowo w 68,82%.
Szczegółowe informacje przedstawia tabela:

Tabela 6. Koszty inwestycyjne (WPI)

KOSZTY INWESTYCYJNE (WPI) - BUDŻET/WYKONANIE za 2019 r.
Nazwa zadania
System wodociągowy
Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej:
1.1. ul. Miła (L = 330 m; DN160)
1.2. ul. Niecała (L = 190 m; DN110)
1.3. ul. Krasińskiego (L = 170 m; DN110; dz. 40/8)
1.4. ul. Bankowa - Handlowa (L = 180 m; DN110)
1.5. ul. Kurpińskiego (L = 585 m; DN110)
1.6. ul. Reymonta (L=200 m DN )

Planowane koszty
netto [tys. zł]
2019

Wykonanie
netto [tys. zł]
2019r

280,5

Wykonanie
[%]

Uwagi do wykonania

2019r

0,6

2019r

0,23%

ul. Miła - zakończone prace budowlane, zgłoszona do
ek sploatacji pod k oniec 2019r. (zg. z planem wyk onano Dz.110, L=
371,5 m); płatność dokonana w I kw.2020 r., kwota netto: 174,7
tyś zł; pozostałe ulice zgodnie z planem w przyszłych latach
pozostałe środk i przeniesiono na wyk up k analizacji - B.3.

Budowa sieci wodociągowej w ulicach, w których Urząd Miasta będzie modernizował
nawierzchnię ulic oraz rozbudowa i wykup fragmentów sieci wodociągowej na
obszarach dużej aktywności budowlanej w Markach (inwestycje niezdefiniowane na
dzień planowania) oraz:
280,0

236,8

84,58%

zrealizowane: sieć wodociągowa odk upiona: ul. Urocza, DZ63 L =
47,5 m, ul. Mała, DZ63 L = 58,0 m, ul. Pastelowa/ul. Podleśna,
DZ110 L = 66,5 m, ul. Błęk itna, DZ110 L = 50,0 m, ul. Zielona,
DZ110 L = 83,0 m, ul. Legionowa 55, DZ110 L = 122,5 m, ul.
Wesoła, DZ110 L = 116,55 m, ul. Wilcza, DZ110 L = 198,5 m, ul.
Ceramiczna, DZ63 L = 35,0 m, ul. Środk owa (ul. Baczyńsk iego),
DZ110 L = 214,5 m, ul. Szk olna 60, DZ110 L = 108,0 m, ul. Wilcza,
DZ110 L = 46,0 m, ul. Wołodyjowsk iego, DZ110 L = 87,0 m;
pozostałe środk i przeniesiono na wyk up k analizacji - B.3.

110,4

110,4

99,99%

zrealizowane ul. Zygmuntowsk a DZ110 L = 495,5 m

95,0

39,5

41,61%

zrealizowane ul. Wesoła DZ110 L = 228,0 m

72,1

72,2

100,10%

zrealizowane ul. Wilcza DZ110 L = 209,0 m

75,0

60,3

80,38%

0,0

0,00%

postępowanie przetargowe planowane przez UMM na II kw.
2020 r.

0,0

0,00%

realizacja planowana na początek 2020 r.; projek towanie w tok u zmiana średnicy na DN225 z uwagi na k onieczność zapewnienia
ochrony p.poż. SOSS dwoma hydrantami zlok alizowanymi na sieci

209,0

104,50%

zrealizowane , ek sploatowane, k oszt całk owity inwestycji: 558,597
tys. zł

0,0

0,00%

UMM nie wybrał wyk onawcy (planuje się formułę ppp), decyzja ZRID
prawomocna

0,0

0,00%

4,8

0,00%

projek towanie planowane na 2020 r., realizacja po modernizacji
ciągu KSM

0,0

0,00%

realizacja w trak cie

Odkupienie sieci wodociągowej w ul. Zygmuntowskiej (L = 495,5 m; DN110)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Odkupienie sieci wodociągowej w ul. Wesołej (L = 228,0 m; DN110)
Odkupienie sieci wodociągowej w ul. Wilcza (L = 209 m; DN110)
Odkupienie sieci wodociągowej w ul. Projektowanej 1, 2, 3

Przebudowa Al. Marsz. J. Piłsudskiego
1.5.1. Al. Marsz. J. Piłsudskiego (przejście pod rz. Długą; L = 150 m; DN200)
1.5.2. Al. Marsz. J. Piłsudskiego (na wysokości ul. Dużej; L = 750 m; DN160)
Przebudowa wodociągu w ul. Kresowej z DN 110 na DN 160

Budowa ujęcia wody dla SUW1: Studnia 4A
(zagospodarowanie terenu studni wraz z systemem sterowania i przesyłu danych do
SUW1)

200,0

Modernizacja ciągu komunikacyjnego Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa (KSM) ZRID
- zadanie własne UMM
Budowa magistrali wodociągowej od SUW-2 w powiązaniu z zadaniem Miasta
pn. "Modernizacja ciągu komunikacyjnego Karłowicza-Sobieskiego6.1. Modrzewiowa" (w tym: DN315 4082 m, DN160 74,1 m, DN110 723 m, DN90
18,4 m, DN40 27,0 m)
6.2.

Brakujące odgałęzienia od magistrali wodociągowej do granic posesji w ramach
ZRiD ciąg ulic: Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa

Wodociąg DN315 (ok. 700 m) w ul. Legionowej (ciąg dalszy przewodu
wodociągowego DN315 z ZRiD wg pkt.3)
[Budynek główny SUW]: Modernizacja instalacji wytwarzania i dozowania
dezynfektanta
[Osadnik wód popłucznych, zbiorniki wody czystej]: Budowa instalacji
zagospodarowania wód popłucznych i renowacja osadnika wód popłucznych

120,0

400,0

12,8

3,19%

1 633,0

746,3

45,70%

zrealizowane ul. Projek towana 1, 2, 3 DZ110 L = 170,5, DZ110 L =
1,8 m

pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego uzysk ane
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System kanalizacji sanitarnej
Wykupy pompowni przydomowych, wybudowanych przez mieszkańców, oraz
przyłączy elektrycznych dla celów podłączenia pompowni przydomowych
Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (od kanału głównego do
ogrodzenia) - grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej

2019

2019r

2019r
2,0

5,77%

wyk up ul. Królowej Jadwigi

150,0

11,9

7,92%

wyk up ul. Kraszewsk iego 8: 8,9 tys. zł

Rozbudowa i wykup sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach dużej aktywności
budowlanej w Markach, w tym doposażenie studni zaworowych kanalizacji
podciśnieniowej (inwestycje niezdefiniowane na dzień planowania) oraz:

4.1.

Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej ciśn. - ul. Zagłoby 32, 32 A (L = 51 m;
DN63)

4.2.

Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zygmuntowskiej (L = 583,0 m;
DN200, DN100)
Odkupienie pompowni ścieków P75 w ul. Zygmuntowskiej

4.3.
4.4.

Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wesołej (L = 156,3 m; DN200,
DN90)

4.5.

Odkupienie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczej (L = 209 m; DN200)

4.6.

Odkupienie sieci kanalizacyjnej w ul. Projektowanej 1, 2, 3

995,2

276,44%

20,3

18,6

91,72%

182,4

182,4

99,98%

145,9

145,9

100,01%

zrealizowane

76,5

102,1

133,45%

zrealizowane : ul. Wesoła, DZ200 L = 6,0 m L = 137,0 m, DZ90 L =
19,3 m
+ przepompownia ściek ów

138,6

138,5

99,95%

zrealizowane: ul. Wilcza DZ200 L = 209,2 m

75,0

16,9

22,56%

zrealizowane: ul. Projek towana 1, 2, 3 DZ200 L = 35,5, DZ200 L =
8,0 m

0,0

0,00%

Modernizacja ciągu komunikacyjnego Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa - ZRID
- zadanie własne UMM
Brakujące odgałęzienia od kanału do granic posesji w ramach ZRiD ciąg ulic:
Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa

6.2.

Zainstalowanie rur osłonowych i studni montażowych sieci monitoringu
kanalizacji podciśnieniowej w ul. Karłowicza i Sobieskiego (wchodzące w w/w
ZRiD)
Sieci kablowe monitoringu kanalizacji podciśnieniowej od BUS1 do BUS10 i

6.3.

6.5.

w trak cie realizacji; pojawiły się problemy dot. właściciela sieci
zrealizowane: ul. Zygmuntowsk a DZ100 DZ200 L = 133,5 m

postępowanie przetargowe planowane przez UMM na II k w. 2020 r.
UMM nie wybrał wyk onawcy (planuje się formułę ppp), decyzja ZRID
prawomocna

BUS13 (poza w/w ZRiD)
6.4.

zrealizowane: ul. Wilcza, DZ200 L = 334,0 m, ul. Braci Briggsów,
DZ200 L = 59,5 m, ul. Urocza, DZ200 L = 47,5 m, ul. Mała, DZ160
DZ200 L = 123,0 m, ul. Pastelowa, DZ63 L = 4,5 m + przepomp., ul.
Pastelowa, DZ63 L = 6,0 m + przepomp., ul. Pastelowa, ul. Zielona
DZ63 L = 23,0 m, ul. Pastelowa, DZ63 L = 6,0 m + przepomp., ul.
Zagłoby 8, DZ75 L = 10,5 m + przepomp., ul. Wesoła, DZ200 L =
104,0 m, DZ110 L = 120,1 m, ul. Wilcza, DZ200 L = 196,5 m, ul.
Legionowa 55, DZ200 L = 249,5 m L = 5,0 m L = 20,5 m, ul.
Ceramiczna, DZ200 L = 36,1 m, ul. Hallera, DZ90 L = 3,8 m +
KZ703A, ul. Hallera, DZ90 L = 3,75 m, 2 × DZ160 L = 4,8 m +
KZ852A, ul. Szk olna 60, DZ200 L = 88,5 m, DZ160 L = 6,2 m, ul.
Wilcza-Jasińsk iego, DZ200 L = 146,5 m, DZ160 L = 5,0 m,
ul. Środk owa – Baczyńsk iego, DZ200 L = 256 m, ul. Wilcza, DZ200
L = 46,0 m, ul. Spacerowa 194, DZ63 L = 78,5 m, DZ63 L = 94,5,
DZ160 L = 2,0 m + 2 PPŚ, ul. Wołodyjowsk iego Dz200L=88,5 m;
ze względu na dużą liczbę zgłoszeń środk i na realizację zadania
uzupełniono z pozostałych niewyk orzystanych środk ów za wodociąg
w ul. Miłej tj.pk t.A.1.1.1. oraz z pk t.A.2

360,0

Przebudowa Al. Marsz. J. Piłsudskiego - Budowa kanalizacji sanitarnej

6.1.

2019r

35,0

Kanalizacja sanitarna 200mm w ul. Modrzewiowej wraz z odgałęzieniami do
granic posesji
Kanalizacja sanitarna 200mm w ul. Błękitnej i Akacjowej wraz z odgałęzieniami
do granic posesji

0,0

0,00%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

0,0

0,00%

Podłączenie posesji zlokalizowanych przy ul. Wrzosowej w Markach, na działce nr
ew.100/1
obr. 1-05: wydłużenie sieci w ul. Błękitnej oraz podłączenie posesji przy ul. Cichej 8
0,0

Kanalizacja sanitarna w ul. Reymonta (ok. 200 m)
1 183,7

0,00%

0,0

0,00%

1 613,5

136,31%

rezygnacja z podłączenia Cicha 8 z uwagi na nieuregulowany stan
własnościowy
podłączenie posesji przy ul. Wrzosowej wiąże się z przedłużeniem
sieci w ul. Błęk itnej - jedna inwestycja, planowana do realizacji w
2020 razem z poz. C.1.3 (pozwolenie na budowę nr 76pR/2019 z
31.01.2019)

nie planowano działań w 2019 r.

65

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
Zakupy inwestycyjne

2019

Samochód dla Działu Technicznego

2019r

2019r

50,0

42,8

85,60%

147,0

0,0

0,00%

25,0

23,9

95,47%

150,0

101,6

67,74%

372,0

168,3

45,23%

Zakup deszczomierzy z oprogramowaniem RainBrain

Rozbudowa i doposażenie głównego serwera w budynku biurowym
(w związku z wymogami RODO)
Zakup samochodów i ich wyposażenia na potrzeby wykonawstwa i zespołu ds. wód
opadowych oraz samochód hakowy

Pozostałe

2019r
zrealizowane : samochód zak upiony
odroczona realizacja do momentu przek azania k analizacji
deszczowej dla WM
zrealizowane
k oszt zak upu samochodu mercedes sprinter i wyposażenia zespołu

2019

2019r

2019r

Budowa obiektu promocyjnego Wodociągu Mareckiego - fontanna z podświetleniem
LED wraz z interaktywną gablotą informacyjną i systemem monitorującym

2019r
zrealizowane: fontanna z podświetleniem LED wraz z interak tywną
gablotą informacyjną (gablota do montażu w 2020 r. z uwagi na
zak ończenie robót zimą oraz brak pozwolenia na użytk owanie);
UMM zawarł umowę z Wyk onawcą w dn. 03.06.2019; podwyżk a
k osztu do brutto 1.396,2 tys. zł, netto 1.140 tys. zł

989,1

1 251,3

126,51%

179,4

30,0

16,72%

0,0

0,00%

zadanie planowane na 2020 r.

265,0

0,0

0,00%

realizacja przewidziana w k olejnych latach. W 2020 przeniesienie
obrazu z k amer budynk u socjalno-garażowego do pomieszczenia
ochrony drogą radiową. Monitoring telewizyjny terenu SUW w 2021.

93,4

12,2

13,04%

zadanie w trak cie realizacji, zak ończenie na początk u rok u 2020

0,0

0,00%

zadanie planowane na 2020/2021 r.

400,0

0,0

0,00%

zadanie planowane na 2020r.

110,0

0,0

0,00%

zadanie planowane na 2020r.

130,0

9,5

7,31%

część główna zadania przeniesiona na 2020r.

0,0

0,0

0,00%

zadanie planowane na 2020r.

125,0

137,1

109,68%

zrealizowane , rozliczone

135,0

140,9

104,39%

zrealizowane , rozliczone

84,0

70,9

84,39%

Inwestycje i działania proekologiczne:
2.1.

2.2.

Ścieżka edukacyjna na terenie SUW1

Zabudowa fotowoltaiki na terenie SUW1

Wykonanie systemu monitorowania na terenie Stacji Uzdatniania Wody z
przeniesieniem sygnału do pomieszczeń ochrony

Wyposażenie poza technologiczne SUW-2
Wyposażenie poza technologiczne oraz agregat prądotwórczy dla SOSS

aplik acja pozytywnie oceniona przez NFOŚiGW, lecz dotacja
nieprzyznana z uwagi na brak środk ów

Roboty remontowe:
6.1.

[Osadnik wód popłucznych, zbiorniki]: Remont zbiorników wody czystej

6.2.

[Budynek główny SUW]: Remont elewacji i ocieplenie budynku zbiorników
wód popłucznych i remont pomieszczeń biurowych
[Budynek główny SUW]: Remont elewacji, remont pomieszczenia pompowni
III°, naprawa dachu.

6.3.
6.4.

Modernizacja ogrodzenia ujęć wody (studnie nr: 3 i 4)

6.5.
6.6.

[K3 Przewody tłoczne sieciowej pompowni ścieków P0]: Remont komory
rozprężnej w ul. Sosnowej
[Kolektor DN800]: Remont komory zastawki

6.7.

Remont pomp w pompowniach ścieków: P1, P2, P3, P4, P6, P9, P19, P20

6.8.

[Budynek główny SUW]: Remont pomp II-stopnia

4,0

8,7

217,50%

25,0

4,2

16,80%

25,0

0,0

0,00%

2 564,9

1 664,8

64,91%

Pompownia próżniowo-tłoczna (PPT): Remont wykładziny ceramicznej na
ścianach
6.10. [System odprowadzania ścieków "Horowa Góra"]: Remont komory
przełączeniowej
6.9.

Wartości niematerialne i prawne

2019

Elektroniczny system obiegu dokumentów

2019r

w trak cie k ońcowej fazy realizacji, znaczna część k osztów
poniesiona
zrealizowane , rozliczone
zrealizowane , rozliczone - k oszty rzeczywiste niższe
zadanie przeniesione na 2020r.

2019r

100,0

0,0

0,00%

120,0

70,0

58,33%

220,0

70,0

31,82%

25 503,1

18 300,1

71,76%

2019r
realizacja w rok u 2020r.

System GIS do kompleksowego zarządzania majątkiem wód. i kan.

Razem:

zak up oprogramowania w 2019r.; realizacja w rok u 2020r. (k oszt
łączny 120,58 tys. zł)
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
"Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - etap III"
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2019

2019r

2019r

Zadanie 1.1. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki cześć 1

7 782,3

4 122,1

52,97%

1 262,2

1 223,7

96,95%

586,5

0,0

0,00%

693,8

154,9

22,33%

23,5

0,0

0,00%

0,0

0,0

0,00%

7 224,0

6 224,0

86,16%

671,8

25,3

3,77%

605,8

472,0

77,91%

25,0

2,0

8,10%

488,7

1 571,8

321,62%

165,9

241,3

145,47%

19 529,5

14 037,2

71,88%

Zadanie 1.2. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki cześć 2

Zadanie 1.3. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki cześć 3
Zadanie 1.4. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej wraz dostawą pompowni przydomowych,
montażem i podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz sieci
elektrycznej.
Zadanie 1.5. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
w zlewni ulic Zagłoby, Zygmuntowskiej, Tatarskiej i Kordeckiego (na podstawie
ZRiD dla ul. Zagłoby i Zygmuntowskiej)
Zadanie 1.6. - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
w zlewni ulic Budowlanej, Inżynierów, Mickiewicza

Zadanie 2 - Budowa stacji uzdatniania wody (SUW – 2) w Markach wraz z budową
sieci wodociągowej w ul. Spacerowej i Legionowej oraz przewodu tłocznego Dz 160 +
roboty dodatkowe i uzupełniające

Zadanie 4. - Monitoring sieciowych pompowni ścieków

Zadanie 7. - Koszty zarządzania projektem
Zadanie 8. - Koszty nadzorów

PLAST-BUD: roboty budowlano-montażowe wraz z odtworzeniem
nawierzchni zak ończone, brakuje dokumentacji powykonawczej
wykonanych odcinków i pozwoleń na użytkowanie

trwa przygotowanie dok umentacji przetargowej i pozysk iwanie
ostatnich pozwoleń ba budowę; planowane zawarcie umowy z
wyk onawcą w III k w. 2020
roboty budowlano-montażowe w trak cie realizacji, znaczne
opóźnienia w przek azywaniu dok umentacji powyk onawczej; brak
fak turowania robót zak ończonych (Spacerowa)
STD Sp. z o.o, S.k , STD Nasiłowsk i Sp. z o.o.
zadanie zak ończone rzeczowo i finansowo

Zadanie 3. - Budowa stacji obsługi samochodu specjalistycznego do czyszczenia
kanalizacji w Markach

Zadanie 5. - Działanie informująco-promocyjne

2019r
PLAST-BUD: roboty budowlano-montażowe wraz z odtworzeniem
nawierzchni zak ończone, brakuje dokumentacji powykonawczej
wykonanych odcinków i pozwoleń na użytkowanie
IDS-BUD (Sosnowa-Kosciuszki): roboty budowlano-montażowe
wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Sosnowej/Kościuszk i
zak ończone, brak odtworzenia sięgacza od Kościuszki i ul.
Nauczycielskiej/Dziennikarskiej; brak dokumentacji
powykonawczej, kontrakt opóźniony

zadanie będzie realizowane w 2020 r. w ok rojonym zak resie (tylk o
Budowlana z wpięciem do Mick iewicza wg własnego pozwolenia na
budowę) bez ZRID
roboty budowlano-montażowe zak ończone; trwa rozruch,
przewidywany termin zakończenia rzeczowego 07.01.2020r.
HUSAR+KREVOX
trwa projek towanie, złożono projek t budowalny do weryfik acji WM,
zadanie będzie zweryfik owane rzeczowo i cenowo - k onieczna
zmiana zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
INSTAL Warszawa
Etap I - zak ończony, rozliczony
Etap II - w trak cie realizacji
POSTER
zadanie w trak cie realizacji
zadanie w trak cie realizacji
zadanie w trak cie realizacji
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5.

Ochrona środowiska i gospodarki wodnej

5.1.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 20182021 z perspektywą na lata 2022-2025
Uchwała Nr LVII/481/2018 Rady Miasta Marki z dnia 31 stycznia 2018 roku

OPIS REALIZACJI:
Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Marki
wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.). Z wykonania programu sporządzane są co dwa
lata raporty. Dla obowiązującego programu raport będzie obejmował lata 2018-2019
i zostanie sporządzony w roku bieżącym. W programie opracowano harmonogram
realizacji zadań własnych wraz z określeniem kosztów ich realizacji.
W roku 2019 podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach realizacji zadania w zakresie
poprawy jakości powietrza na obszarze Marek w 8 miejscach były zamontowane
czujniki pomiaru jakości powietrza firmy Airly. Mierzą one poziom stężenia pyłów
zawieszonych

PM2.5

oraz

PM10,

podają

temperaturę

powietrza,

ciśnienie

atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.
Czujniki znajdują się w następujących lokalizacjach:
1) Urząd Miasta Marki - al. Marsz. J. Piłsudskiego 95,
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 - ul. Okólna 14,
3) Szkoła Podstawowa Nr 2 - ul. Szkolna 9,
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 - ul. Pomnikowa 21,
5) budynek dawnej Szkoły Podstawowej Nr 4 - ul. Duża 3,
6) Zespół Szkół Nr 2 - ul. Wczasowa 5,
7) Wodociąg Marecki Sp. z o.o. - ul. Żeromskiego 30,
8) Wydział Monitoringu - ul. Klonowa 7.
W 2019 roku w ramach inwestycji gminnych na terenie miasta Marki:
1) przebudowano ul. Bema – w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchni
drogi wykonana z kostki betonowej o długości 0,162 km oraz wybudowana
została kanalizacja deszczowa chłonna o długości 0,108 km.
2) przebudowano ul. Czackiego – w ramach inwestycji powstała nowa
nawierzchnia drogi wykonana z betonu asfaltowego o długości 0,995 km
oraz wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości 0,73 km.
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3) przebudowano ul. Mokrą – w ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia
drogi z betonu asfaltowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 0,204
km oraz wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości 0,220 km.

Fot. 12 Przebudowana ulica Mokra

4) przebudowano ul. Wereszczakówny – w ramach inwestycji została wykonana
nawierzchnia z kostki betonowej oraz wybudowana została kanalizacja
deszczowa.
5) rozbudowano ul. Klonową – w ramach inwestycji została wykonana nawierzchni
z betonu asfaltowego o długości 0,79 km oraz wybudowana została kanalizacja
deszczowa o długości 0,185 km.
6) w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego stworzono strefę edukacji
i odpoczynku „Poznaj zielone płuca miasta Marki”. Inwestycja powstała przy
skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Wiśniową. Zakres inwestycji obejmował
wykonane wygrodzenia istniejącego placu zabaw oraz wykonano dwa parasole
trzcinowe wraz z siedziskami, stół do gry w warcaby i „chińczyka” oraz stół
do ping-ponga. Wszystkie elementy terenu zostały połączone ścieżkami
komunikacyjnymi wykonanymi z Hanse Grand przy zachowaniu istniejącego
drzewostanu.
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Fot. 13 Poznaj zielone płuca miasta Marki

7) W ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego utworzono strefę relaksu
„Ogród zmysłów” przy skrzyżowaniu ul. Gen. Sowińskiego z ul. Wilczą. Zakres
inwestycji obejmował wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu tworzącego
labirynt, ścieżki utwardzone zostały nawierzchnią mineralną. Program
inwestycyjny uzupełniony został o ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery
oraz tablice.
8) przebudowano Plac Publiczny w kwartale ulic: al. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, ul. Gen. Zajączka, ul. Sportowej w Markach. W ramach inwestycji
wykonano i wyposażano: Siłownię Plenerową, Linowy Plac dla Dzieci, Plac
Ćwiczeń dla Dorosłych, Strefę Sezonowej Gastronomii wraz z wszystkimi
instalacjami podziemnymi (woda, kanalizacja, energia elektryczna) oraz toaletę
publiczną wraz z wszystkimi instalacjami (woda, kanalizacja, energia
elektryczna).

Ponadto

wykonano:

ścieżki,

drogi

i

pozostałe

ciągi

komunikacyjne, oświetlenie terenu, Plac Fontannowy z fontanną i obiektem
promocyjnym Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., nowe nasadzenia drzew.
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Fot. 14 Plac Publiczny w kwartale ulic: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gen. Zajączka, ul. Sportowej

Prowadzono działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji poprzez
modernizację źródeł ciepła i zmianę paliwa na ekologiczne. W ramach tego działania
udzielono 22 dotacji celowych na dofinansowanie trwałej zmiany istniejącego systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych osób fizycznych.
Koszt zadania wyniósł 169 993,31 zł.
W ramach zorganizowanej przez Gminę Miasto Marki zbiórki odpadów
komunalnych z terenów zabudowy mieszkaniowej, zbiórką objęto 8 666 nieruchomości
zamieszkałych przez 34 837 osób. Segregację odpadów prowadzono na 8 150
nieruchomościach, co stanowiło 94,05%. Segregacja odpadów nie była prowadzona na
516 nieruchomościach co stanowiło 5,95%. Koszt zbiórki odpadów komunalnych
wyniósł 13 357 948,35 zł. Prowadzono również zbiórkę przeterminowanych leków,
w ramach której odebrano łącznie 1,398 Mg odpadów.
Prowadzono likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie
miasta. W trakcie prowadzonych prac usunięto 146 m3 odpadów komunalnych i 3 m3
odpadów budowlanych. Koszt likwidacji dzikich wysypisk odpadów wyniósł
47 514,60 zł.
Przeprowadzono

modernizację

rowu

melioracyjno-komunalnego

R-7-1-2

o długość 190 m, którego koszt wyniósł 117 963,01 zł oraz konserwację rowów
komunalnych obejmującą oczyszczenie odcinków odkrytych o łącznej długości
1539 mb. Koszt tych prac wyniósł 58 436,55 zł. Ponadto przeprowadzono dwukrotne
koszenie rowów melioracyjno-komunalnych o długości 17.205 mb.
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Wykonano nasadzenia zastępcze drzew na terenie działek gminnych, w tym
w pasach drogowych, w liczbie 173 sztuk drzew za kwotę łączną 50 000,00 zł.

5.2.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku
Uchwała nr VII/78/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku

w

sprawie

wprowadzenia

Programu

opieki

nad

zwierzętami

bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2019 roku
OPIS REALIZACJI:
Program obejmuje: wyłapywanie, znakowanie, opiekę, diagnostykę, leczenie
zwierząt bezdomnych oraz zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych,
finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających
właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki oraz zakup karmy dla
kotów wolno żyjących. W roku 2019 na powyższe cele wydano łącznie 461 252,63 zł.
Zapewnienie opieki nad zwierzętami realizowane jest poprzez odławianie
zwierząt bezdomnych, w tym zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych
(wraz z utrzymaniem tych zwierząt w schronisku), na podstawie umowy realizowanej
przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych, ul. Modlińska 107B, 05-110 Jabłonna.
W 2019 r. zapewniono opiekę 98 psom, z czego 51 psów zostało odebranych przez
właścicieli. Koszt zadania wyniósł 159.218,00 zł.
W 2019 r. firma 1) S.E.O.M & SPARTAK LIDIA ROŻAŃSKA 2) AGENCJA
OCHRONY S.E.O.M. z siedzibą przy ul. Równej 11 w Markach realizowała zadanie
z zakresu odławiania zwierząt wolno żyjących oraz transportu zwierząt wolno żyjących
rannych w zdarzeniach drogowych do zakładu leczniczego dla zwierząt lub do ośrodka
rehabilitacji zwierząt. W 2019 r. podjęto 30 interwencji do zwierząt wolno żyjących
rannych w zdarzeniach drogowych. Koszt zadania wyniósł 35 424,00 zł. Dziko żyjące
zwierzęta z gromady ssaki poszkodowane w zdarzeniach drogowych umieszczane były
w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich. Koszt zadania to 1 800,00 zł.
W skutek coraz liczniejszych zgłoszeń mieszkańców w sprawie konieczności odłowu
dzikich zwierząt z terenu miasta Marki, w 2019 roku odłowiono 79 zwierząt wolno
żyjących, wydano na ten cel środki w wysokości 91 389,00 zł.
W ramach prowadzonej „Akcji sterylizacji” gmina prowadziła finansowanie
zabiegów znakowania oraz sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych
posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki. W ramach
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akcji złożono 199 wniosków, wykonano 85 zabiegów sterylizacji, 29 zabiegów
kastracji, 106 znakowań, zabiegi obejmowały 66 psów i 59 kotów. Na realizację „Akcji
sterylizacji” wydano 24 990,00 zł.
W ramach zapewnienia opieki nad wolno żyjącym kotami Gmina Miasto Marki
finansuje zadania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi, w tym m.in.: kastrację
i sterylizację, szczepienia, leczenie osobników chorych, a także dokarmianie wolno
żyjących kotów w okresie jesienno-zimowym. Opiekę weterynaryjną nad wolno
żyjącymi kotami z terenu Gminy Miasto Marki, na podstawie zawartej umowy,
realizowała Przychodnia Weterynaryjna MarWET Stańczykowska Sp. J. z siedzibą
w Markach. Na ten cel wydano 98 897,00 zł.
Akcje dokarmiania prowadzone są we współpracy z opiekunami społecznymi.
W ramach akcji, w 2019 r. Gmina Miasto Marki zakupiła suchą karmę dla kotów, która
dystrybuowana była wśród opiekunów społecznych dokarmiających wolno żyjące koty.
Łączny koszt zakupionej karmy wyniósł 2 851,21 zł.
W 2019 r. koszt odbioru padłych zwierząt wyniósł 9 556,92 zł.
Gmina

Miasto

Marki

prowadzi

stronę

internetową

pod

adresem

www.zwierzaki.marki.pl, gdzie umieszczane są informacje o zwierzętach znalezionych
i szukających opiekunów. Pod wskazanym adresem można uzyskać informacje
m. in. na temat zwierząt przeznaczonych do adopcji, jak również informacje
o zwierzętach zaginionych lub znalezionych oraz schronisku, do którego trafiają
bezdomne psy.

5.3.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasto Marki
stanowiącej element ZIT
Uchwała Nr XXXI/223/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku

OPIS REALIZACJI:
Plan gospodarki niskoemisyjnej na obszarze Gminy Miasto Marki (PGN), stanowiący
element Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, jest dokumentem
strategicznym, w którym zostały zawarte działania inwestycyjne i nieinwestycyjne
realizowane na terenie gminy w latach 2014 – 2020, przyczyniające się do:
- redukcji emisji gazów cieplarnianych,
- redukcji zużycia energii finalnej poprzez poprawę efektywności energetycznej,
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE),
- poprawy jakości powietrza na terenie Gminy.
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Jednym z głównych elementów niniejszego dokumentu jest dokonanie inwentaryzacji
emisji i w odniesieniu do przyjętego roku bazowego (2010) przedstawienie
zgłoszonych,

potencjalnych

oraz

rekomendowanych

działań

związanych

z ograniczeniem zużycia energii finalnej (określenie efektu energetycznego) oraz
redukcji emisji zanieczyszczeń (w tym gazów cieplarnianych) do atmosfery (określenie
efektu ekologicznego).
Zgodnie

z

Programem

ochrony

powietrza

dla

stref

województwa

mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. uwzględniono działania niskoemisyjne
i efektywnie wykorzystujące zasoby związane z poprawą efektywności energetycznej
oraz wykorzystaniem OZE. Uwzględniając przyczyny złej jakości powietrza w strefie
mazowieckiej, do której zaliczana jest Gmina Miasto Marki oraz zmiany stężeń
zanieczyszczeń na przestrzeni ostatnich lat stwierdzić należy, że konieczne jest podjęcie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Określono zatem szereg działań
naprawczych, których realizacja przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.
Przede wszystkim działania prowadzące do redukcji emisji z indywidualnych systemów
grzewczych, która ma istotny wpływ na stężenia benzo(a)pirenu w strefie, w tym
ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych.
Konieczność podejmowania działań z zakresu termomodernizacji, takich jak: ocieplenie
ścian zewnętrznych/stropów budynku, ocieplenie dachu, wymiana okien i drzwi
zewnętrznych, wymiana źródła ciepła, zmiana nośnika energii, modernizacja systemu
grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, modernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej.
Rozbudowa szkół i przedszkoli w Markach realizowana jest z uwzględnieniem
standardów energooszczędnych lub niskoenergetycznych.
Działania związane z termomodernizacją i rozbudową budynków, zarówno
użyteczności publicznej, komunalnych, mieszkalnych przyczyniają się do szeregu
korzyści m.in.: zmniejszenie strat ciepła, co niesie ze sobą zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepło oraz w konsekwencji zmniejszenie kosztów ogrzewania,
zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie kosztów ogrzewania,
poprzez ograniczenie zużycia energii, poprawa wyglądu budynku, zwiększenie
bezpieczeństwa zdrowotnego (ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni), większy
komfort użytkowania budynku, spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł
energii, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, uniknięcie kosztów zewnętrznych
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spowodowanych zmianami klimatu, zmniejszenie energochłonności gospodarki,
poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
uniezależnienie od importu surowców energetycznych.
Budowa oświetlenia zewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej
oraz w obiektach sportowych i kulturalnych znajdujących się na obszarze Gminy
to przedsięwzięcie związane z podniesieniem efektywności energetycznej, redukcją
zużycia energii, a także efektami finansowymi wynikającymi z doboru rodzaju
energooszczędnych punktów świetlnych. Ze względu na dużą ilość punktów świetlnych,
wymiana oświetlenia przynosi wymierne korzyści finansowe i energetyczne. Zadania
związane z oświetleniem ulicznym obejmują m.in. wykonanie projektów oświetlenia
ulic, wykonanie oświetlenia, dostawę i montaż reduktora mocy, stopniową
modernizację oraz wymianę istniejącego oświetlenia.
Wśród zadań znajdują się także działania związane z budową dróg, buspasów,
parkingów P+R oraz ścieżek rowerowych. Działania w obszarze transportu obejmują
przedsięwzięcia zarówno polegające na działaniach technicznych wpływających
m.in. na usprawnienie, czy rozładowanie ruchu, jak również działania nieinwestycyjne
mające na celu wprowadzenie dobrych nawyków wśród użytkowników dróg jak np. eco
- driving.
Dodatkowo np. budowa ścieżek rowerowych, buspasów i parkingów P+R zachęca
mieszkańców do wyboru innych środków transportu, aniżeli samochody osobowe,
co jest szczególnie ważne w przypadku gminy takiej jak Marki stanowiącej zaplecze
mieszkaniowe dla dużej ilości osób dojeżdżających codziennie do Warszawy, jak
również znajdującej się na obszarze, przez który prowadzi droga biegnąca do dużego
miasta. Inwestycje związane z poprawą jakości, czy zmianą nawierzchni dróg,
wpływają na zmniejszenie ścieralność nawierzchni, a w konsekwencji na ograniczenie
emisji pyłów do powietrza.
Działania nieinwestycyjne są to działania z rodzaju działań miękkich, które nie
są związane z realizacją działań infrastrukturalnych, natomiast na ich realizacje
niezbędne jest wykorzystanie środków finansowych. Obejmują one różne sektory a ich
realizacja powiązana jest często z realizacją działań inwestycyjnych. W tych
przypadkach przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjne stanowią uzupełnienie działań
infrastrukturalnych, co służy podniesieniu świadomości społeczeństwa.
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W okresie realizacji programu, w ramach działań zmierzających do wypełnienia
założonych celów, została przeprowadzona:
- termomodernizacja szkół podstawowych oraz przedszkoli w Markach,
- wybudowano system monitorowania jakości powietrza na terenie miasta – na terenie
Marek działa 8 czujników pomiarowych,
- stworzono program dofinansowań na wymianę pieców węglowych na ekologiczne
(w 2019 r. były to 22 piece),
- przyjęto program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki,
w

którym

mieszkańcy

mogą

zgłaszać

wnioski

na

bezpłatny

transport

oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W latach 2011-2015 odebrano
od mieszkańców 96,559 ton wyrobów zawierających azbest, w 2016 r. – 279,061 ton,
w 2017 r. – 60,635 ton, w 2018 r. – 42,227 ton, a w 2019 r. już tylko 21,962 ze względu
na malejącą ilość odpadów azbestowych w mieście,
- wybudowane zostały sieć ścieżki rowerowe w ramach Strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, przy ulicach:
Szkolnej,

Sportowej,

Zagłoby,

Sowińskiego,

Głównej,

Wesołej,

Przyleśnej,

Zygmuntowskiej, na wale rzeki Długiej, Sosnowej-Kościuszki, oraz ul. Mokrej,
- oddano do użytku dwa parkingi „Parkuj i Jedź” – przy ul. Sportowej i ul. Dużej
z punktami ładowania samochodów elektrycznych, parking przy Mareckim Centrum
Edukacyjno-Rekreacyjnym oraz miejsca postojowe przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki
z ul. Skrzetuskiego,
- wprowadzono system roweru miejskiego „Koło Marek” składającego się z 5 stacji
w lokalizacjach wybranych przez mieszkańców,
- wymieniano oświetlenie na energooszczędne,
- przeprowadzono ocieplenie i remont zabytkowych kamienic wchodzących w skład
osiedla Braci Briggsów wzdłuż ul. Piłsudskiego.

5.4.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
Marki

Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Miasta Markiz dnia 24 lutego 2016 roku
OPIS REALIZACJI:
W 2019 r. Gmina Miasto Marki realizowała zadanie pn. „Odbiór, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Marki”.
W ramach zadania firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PIOTR” Piotr
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Jaczyński, ul. Warszawska 38B, 05-084 Leszno, odebrała 10,850 Mg odpadów
azbestowych o kodzie 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest) z 6
nieruchomości

prywatnych

z 2 nieruchomości

zlokalizowanych

należących

do

Gminy

na

terenie

Miasto

miasta

Marki.

Marki

Odpady

oraz

zostały

unieszkodliwione na Składowisku odpadów niebezpiecznych.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Miasto Marki pozyskała dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości 1 581,93 zł (50% kosztów kwalifikowanych zadania). Całość zadania
wyniosła 3 163,86 zł, przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 1 581,93 zł.
Ponadto w ramach bezpłatnej akcji organizowanej przez Starostwo Powiatowe
w Wołominie z terenu Gminy Miasto Marki w 2019 r. odebrano i przekazano
do unieszkodliwienia 11,112 Mg z 11 nieruchomości prywatnych.

Tabela 7. Ilość odebranych wyrobów azbestowych/porównanie
Lp.

1.

5.5.

Nazwa wskaźnika
Ilość

odebranych

wyrobów azbestowych

j.m

2018

2019

Uwagi
Oznacza to, że na terenie miasta Marki z

Mg

42,227

21,962

roku na rok jest coraz mniej azbestu do
odebrania i utylizacji.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Marki

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miasta Marki z dnia 23 stycznia 2019 r.
OPIS REALIZACJI:
Podstawą opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasto Marki
(w skrócie PONE), była Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 164/13
z dnia 28 października 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr 98/17 z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej (PM10, PM2,5)
oraz Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 184/13 z dnia 25 listopada
2013 r. w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej, w których
został przekroczony poziom docelowy benzo(a)piranu w powietrzu, zmienionej
Uchwałą Nr 99/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Realizacja PONE, ma na celu poprawę
jakości powietrza, a tym samym poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców.
W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Urzędu Miasta Marki w okresach grzewczych w 2019 roku przeprowadzili 96
kontroli posesji pod względem podejrzenia spalania odpadów w instalacjach
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grzewczych budynków. Ponadto w 2019 roku realizowany był program dofinansowań
do wymiany kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ogrzewania,
w ramach którego przyznano 22 dotacje na łączną kwotę 169 993,31 zł. W 2019 roku
prowadzone były również różnorodne działania edukacyjne dot. m.in. wpływu
człowieka na jakość powietrza (m. in. pogadanki w przedszkolach, spotkania
z seniorami, artykuły dot. spalania odpadów w wydawanych broszurach i na stronie
internetowej www.marki.pl).

Tabela 8. Porównanie wskaźników w sprawie Programu Ochrony Powietrza
Lp.

Nazwa wskaźnika

j.m.

2018

2019

1.

Liczba przeprowadzonych kontroli spalania odpadów

szt.

50

96

szt.

9

10

2.

Liczba

wykrytych

nieprawidłowości

spalania

odpadów

3.

Liczba przyznanych dotacji

szt.

15

22

4.

Wysokość przyznanych dotacji

zł

110 932,30

169 993,31

2 399,04

3 510,74

5.

5.6.

Powierzchnia ogrzana przez nowe piece

2

m

Gospodarka odpadami komunalnymi

5.6.1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto
Marki
Uchwała nr XXXVII/263/2016, 30 listopada 2016 roku (Dz.U.Woj.Maz. z 2016
roku poz. 11277, ogłoszony: 14.12.2016r.), zmieniona Uchwałą XII/150/2019
((Dz.U.Woj.Maz. z 2019 roku poz. 10565, ogłoszony: 10.092019 r.)
OPIS REALIZACJI:
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2010 póź. zm) rada gminy,
po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin ten określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in.
a)

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych;
b)

warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
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częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości

c)

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
d)

innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

e)

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

f)

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów

g)

jej przeprowadzania.
W związku z powyższym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Urzędu Miasta Marki w 2019 roku kontrolowali przestrzeganie jego zapisów
przez mieszkańców miasta Marki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
mieszkańcy otrzymywali pismo informacyjne bądź wezwanie o konieczności
dostosowania się do zapisów przedmiotowego regulaminu.

Tabela 9. Porównanie wskaźników dotyczących odpadów
L
p.

Nazwa wskaźnika

j.m.

ramach

likwidacji

dzikich

2019

m3

468

Masa odpadów zebranych w
1

2018

m3

wysypisk

odpadów
komunalnych
3

i 102 m

146

od

mieszkańców

z

nieruchomości zamieszkałych

komunalnych
i 3 m3 odpadów
budowlanych

Masa

Coraz

mniej

jest

odpadów

odbieranych

w ramach akcji likwidacji
nielegalnych wysypisk.
Wraz ze wzrostem liczby

Mg

12 931,948

13 950,530

mieszkańców
ilość

wzrasta
odbieranych

odpadów komunalnych.

oraz PSZOK
3

m3

odpadów

Masa odpadów odebranych
2

Uwagi

zebranych

przeterminowanych leków

Mg

1,318

1,398

Oznacza to, że na terenie

4

Masa odebranych wyrobów
azbestowych

miasta Marki z roku na
Mg

42,227

21,962

rok

jest

coraz

mniej

azbestu do odebrania i
utylizacji.
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6.
Transport, zarządzanie drogami, parkingi oraz organizacja
ruchu drogowego
Gmina Miasto Marki jest zarządcą dróg gminnych o łącznej długości 155.123 km,
stanowiących 743 806,70 m2 powierzchni ogółem. Podział powierzchni dróg gminnych
przedstawia tabela.

Tabela 10. Podział powierzchni dróg gminnych
DROGI GMINNE

OPIS

RAZEM

Długość drogi (km)

155,0

Powierzchnia ogółem (m2)

743 806,0

Powierzchnia twarda ulepszona
bitumiczna (km)

66,0

bitumiczna (m2)

358 287,0

betonowa (km)

1,3

betonowa (m2)

7 154,0

kostka (km)

4,8

kostka (m2)

22 734,0

brukowa (km)

0,0

brukowa (m2)

0,0

tłuczniowa (km)

5,1

tłuczniowa (m2)

26 960,0

żwirowa (km)

0,0

żwirowa (m2)

0,0

ogółem (km)

76,8

ogółem (m2)

32 670,0

Powierzchnia twarda nieulepszona

Gruntowa

wzmocniona żwirem,
żużlem itp.. (km)
wzmocniona żwirem,
żużlem itp.. (m2)
naturalna

(grunt

rodzimy) (km)
naturalna
rodzimy) (m2)
Suma

powierzchni

rowerowych (m2)

chodników

i

ścieżek

(grunt

41,0

208 150,0

35,6

120 520,0

64 914,0
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DROGI GMINNE

OPIS

RAZEM

Liczba obiektów mostowych w osi drogi (szt)

26,0

Długość obiektów mostowych w osi drogi (m)

270,0

Wykaz inwestycji oraz dokumentacji projektowej zrealizowanych w 2019 roku
1. Sieć kanalizacji deszczowej (wybudowana)- długość i lokalizacja.
a) Ul. Bema – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 219 m.,
b) Ul. Czackiego – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 216 m.,
c) Ul. Radna - Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 18,5 m.,
d) Ul. Mokra – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 224 m.,
e) Ul. Wereszczakówny – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła
502 m.
2. Zmodernizowane, wybudowane drogi różnych kategorii - długość i lokalizacja
a) Ul. Bema – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 162 m.,
b) Ul. Czackiego – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 99 m.,
c) Ul. Klonowa – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 76 m.,
d) Ul. Mokra – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 204 m.,
e) Ul. Wereszczakówny – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła
503 m.,
f) Ul. Wiewiórki – Długość wybudowanego kanału deszczowego wyniosła 362 m.
3. Ogólnodostępne miejsca parkingowe w wybudowanych obiektach „Parkuj i jedź”
i miejsca postojowe w ogóle.
a) Parkuj i Jedź Sportowa – wybudowano 99 miejsc postojowych - w tym miejsca
dla osób niepełnosprawnych oraz do ładowania samochodów elektrycznych,
b) Parkuj i Jedź Duża - wybudowano 48 miejsc postojowych - w tym miejsca
dla osób niepełnosprawnych oraz do ładowania samochodów elektrycznych,
c) MCER – wybudowano 135 miejsc postojowych.
4. Długość wybudowanych chodników długość i lokalizacja.
a) Ul. Wereszczakówny – wybudowano 538 m. chodników.
5. Punkty świetlne oświetlenia ulicznego (drogi gminne) – liczba sztuk i lokalizacja
a) Ul. Kolorowa – Wybudowano 8 punktów oświetlenia,
b) Ul. Amarantowa – Wybudowano 8 punktów oświetlenia,
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c) Ul. Źródlana – Wybudowano 7 punktów oświetlenia,
d) Ul. Gen. Maczka – Wybudowano 1 punkt oświetlenia,
e) Ul. Gen. Zajączka – Wybudowano 6 punktów oświetlenia,
f) Ul. Kordeckiego – Wybudowano 6 punktów oświetlenia,
g) Ul. Małachowskiego – Wybudowano 2 punkty oświetlenia,
h) Ul. Kraszewskiego – Wybudowano 17 punktów oświetlenia.
6. Drogi rowerowe – Wybudowano długość i lokalizacja
a) Ul. Mokra – Wybudowano 202 m dróg rowerowej.
7. Zrewitalizowane tereny również te z budżetu obywatelskiego (lokalizacja).
a) Ogród Zmysłów – Przy skrzyżowaniu z ulicą Wilczą i Gen. Sowińskiego,
b) Górka saneczkowa – przy skrzyżowaniu z ulicą Grunwaldzką i Okólną,
c) Strefa edukacji i odpoczynku – Poznaj zielone płuca miasta Marki
– przy skrzyżowaniu z ulicą Główną i Wiśniową,
d) Plac zabaw na Skwerze Tadeusza Markiewicza.

Przykłady realizacji inwestycji drogowych zrealizowanych w 2019 roku

Fot. 15 Ulica Sosnowa/Kościuszki
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Fot. 16 Ulica Sosnowa/Kościuszki

Fot. 17 Ulica Wspólna

W ramach transportu publicznego na terenie miasta działają linie autobusowe
zarządzane i obsługiwane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie:
4 linie podstawowe, 140, 340, 240, 738 wykonywane taborem i w ramach porozumienia
z m.st. Warszawą przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.
Częstotliwość linii podstawowych odcinka Pustelnik – Wolności 5/15/20 min
(szczyt/międzyszczyt/poza szczytem), 5 linii lokalnych wykonywane miniautobusami
taborem operatora, który został wyłoniony w drodze zamówienia publicznego przez
sąsiednie gminy, Marki korzystają z tego rozwiązania na mocy porozumienia
z gminami sąsiednimi, to linie L33, L40, L45, L44, L43. Częstotliwość linii lokalnych
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60/120/- wdrożenie nowych tras dla linii L33, L40 i L45 a tym samym uruchomiono
10 nowych przystanków dla tych linii.
Linia Cmentarna, okresowa, tylko święta i wybrane weekendy w roku.
Na

terenie

gminy

działa

system

wypożyczalni

rowerów

miejskich

„KołoMarek”, w ramach którego na terenie miasta znajduje się 5 stacji rowerowych,
na których do dyspozycji pozostaje 75 rowerów. Marecki system roweru miejskiego jest
kompatybilny z warszawskim systemem rowerowym.
Od 1 marca do 30 listopada 2019 roku w ramach z systemu roweru miejskiego
KołoMarek zarejestrowano: 10,3 tys. wypożyczeń. Liczba przejechanych kilometrów –
ponad 58 tys. Średni czas wypożyczenia – 26 minut. Najpopularniejsza z pięciu stacji –
ulica Wspólna. Miesiąc o największej liczbie wypożyczeń – czerwiec. Dzień
o największej liczbie wypożyczeń – 1 maja. Liczba zarejestrowanych użytkowników
– 898 (nie wliczono użytkowników kompatybilnego Veturilo).
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7.

Ochrona zabytków

7.1.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Uchwała Nr XLV/362/2017 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2017 roku

OPIS REALIZACJI:
Szczegółowe cele Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zawarte są w art. 87 ust.
2 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami. Gminny
Program Opieki nad Zabytkami został opracowany na podstawie gminnej ewidencji
zabytków, sporządzanej przez Burmistrza i prowadzonej w formie kart adresowych
zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie gminy.
Program sporządzany został na okres 4 lat (2017-2020). W ramach działań związanych
z realizacją priorytetów programu w 2019 roku podejmowano następujące działania:
Priorytet I: Ochrona, opieka i wyeksponowanie obiektów zabytkowych oraz walorów
krajobrazu kulturowego gminy.
1. Wykonanie iluminacji świetlnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia w miejskim
parku, oświetlenie budynku Urzędu, najbliższego otoczenia. Wykonanie dekoracji
świątecznej i świetlnej na parowozie kolei wąskotorowej Px48-1778;
2. W I kwartale 2019 r. spinane były pęknięcia komina fabryki Braci Briggs;
3. W I kwartale 2019 r. spinane były odspajające się przybudówki w 2 kamienicach:
przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76 i przy ul. Jasnej 5;
4. Zakończono remont obiektu przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 86;
5. Wykonano projekt hydroizolacji zewnętrznej i wewnętrznej obiektu Mareckiego
Ośrodka Kultury (MOK);
6. Wyeksponowanie oryginalnej zabytkowej ceglanej tkanki w jednym z pomieszczeń
MOK;
7. Organizacja wydarzeń na terenie zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego
Rodziny Briggsów, np. Dni Marek;
Priorytet II: Promocja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego
Kontynuacja działań dotyczących komponentu e-turystyka w ramach projektu V-WOF
w ramach, którego powstają opisy obiektów na potrzeby budowy platformy obiektów
turystycznych w Warszawie i okolicznych miastach.
Priorytet III: Edukacja i szerzenie wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym,
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Organizowanie szkolnych wycieczek po najciekawszych i najważniejszych miejscach
w mieście oraz przedstawienie dzieciom i młodzieży jak największej liczby obiektów
zabytkowych.
Priorytet IV: Rozszerzenie zasobu i ochrony dziedzictwa kulturowego miasta;
Gromadzenie danych w archiwum.

Fot. 18 Kamienica przy Al. Piłsudskiego
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8.

Ochrona zdrowia

8.1.

Wieloletnia Strategia Zdrowotna Gminy Miasto Marki na lata
2018-2020

Uchwała Nr LXII/549/2018 Rady Miasta Marki z dnia 27 czerwca 2018 roku
OPIS REALIZACJI:
Głównym celem realizacji wieloletniej strategii zdrowotnej Miasta Marki jest poprawa
stanu

zdrowia

współczynnikami,

mieszkańców
jako

mierzona

zwiększenie

obiektywnymi

ilości

osób

bez

i

subiektywnymi

rozpoznanych

chorób

cywilizacyjnych oraz z prozdrowotnymi zachowaniami i postawami, w wyniku
dostosowania infrastruktury oraz działań w zakresie ochrony zdrowia podejmowanych
przez władze samorządowe Gminy Miasto Marki.
Realizacji powyższego celu służyć mają działania podejmowane przez władze
samorządu

terytorialnego

zarówno

merytorycznych,

administracyjnych

jak i organizacyjnych.
Celem władz samorządowych jest wykorzystanie istniejących na terenie Miasta Marki
zasobów osobowych, infrastrukturalnych oraz organizacyjnych w celu poprawy stanu
zdrowia społeczności lokalnej.
Na podstawie danych ankietowych oraz danych z Narodowego Funduszu Zdrowia
można wnioskować, że wiele oferowanych obecnie przez władze samorządowe
oraz podmioty lecznicze funkcjonujące w mieście działań/usług/świadczeń zarówno
profilaktycznych, jak i terapeutycznych jest niewykorzystywanych przez mieszkańców.
Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oferuje szereg
programów i świadczeń profilaktycznych. Wśród najważniejszych należy wymienić
– program badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy (badania cytologiczne),
program

profilaktyki

chorób

układu

krążenia,

program

profilaktyki

chorób

odtytoniowych (w tym POChP).
Samorząd terytorialny, we współpracy z podmiotami leczniczymi działającymi
na terenie Miasta Marki, dążyć będzie do zwiększenie uczestnictwa mieszkańców
w dedykowanych im programach profilaktycznych.
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Działania operacyjne:
 promocja dostępnych badań przesiewowych w kanałach komunikacyjnych
dostępnych władzom samorządowym (portale internetowe, urzędowe kanały
dystrybucji poczty);
 współpraca z podmiotami leczniczymi w celu zwiększenia świadomości
zdrowotnej mieszkańców dotyczących czynników ryzyka oraz dostępnych
badań przesiewowych;
 informowanie uczestników realizowanych przez samorząd programów polityki
zdrowotnej, działań profilaktycznych oraz edukacyjnych o możliwości
korzystania z dostępnych świadczeń opieki zdrowotnej;
 dążenie do tworzenia systemu premiowania mieszkańców korzystających
z działań profilaktycznych np. kart mieszkańca, zniżek w usługach miejskich;
 realizacja

i

wsparcie

działań

podnoszących

kwalifikacje

środowiska

medycznego w zakresie przestrzegania przez pacjentów zaleceń terapeutycznych
i zgłaszania niepożądanych działań leków i suplementów diety oraz zachęcania
pacjentów do uczestnictwa w programach profilaktycznych.
Promowanie prozdrowotnych zachowań, jako część promocji zdrowia, kształtuje
świadomość i zwiększa szansę na podejmowanie działań służących zdrowiu. Głównym
narzędziem zwiększania świadomości mieszkańców oraz zmiany zachowań jest
edukacja zdrowotna skierowana do wybranych grup odbiorców. Edukację zdrowotną
należy uzupełniać o kompleksowe rozwiązania organizacyjno-infrastrukturalne
umożliwiające

podejmowanie

właściwych

zachowań

zdrowotnych.

Działania

te w pierwszej kolejności powinny być kierowane do najmłodszych mieszkańców oraz
tych na progu zmiany grup społecznych (osoby w wieku emerytalnym, kobiety
ciężarne, młodzi rodzice). W celu efektywnego prowadzenia edukacji zdrowotnej
niezbędne jest podejmowanie działań przez wiele różnych środowisk: rodzinnego,
oświatowego, naukowego oraz wsparcia organizacji pozarządowych, instytucji
publicznych czy prywatnych przedsiębiorców i publicznych pracodawców.
Działania operacyjne:
 realizacja działań edukacyjnych i interwencyjnych w zakresie promocji
zdrowych zachowań żywieniowych, kierowanych do różnych grup odbiorców;
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 modernizacja

oraz

tworzenie

ogólnodostępnej

infrastruktury

sportowej

oraz przestrzeni miejskiej sprzyjającej uprawianiu aktywności fizycznej
i pozytywnym zachowaniom zdrowotnym;
 wsparcie miękkich projektów nastawionych na edukację oraz angażowanie
mieszkańców w zakresie zachowań prozdrowotnych (aktywności fizyczna,
żywienie, redukcja używania używek);
 wsparcie zorganizowanych form uprawiania aktywności fizycznej przez
wszystkie grupy wiekowe na różnych poziomach profesjonalizmu;
 realizacja i wsparcie działań podnoszących kwalifikacje środowiska realizatorów
działań (środowisko szkolne, organizacje pozarządowe) w obszarze edukacji
żywieniowej i zachowań prozdrowotnych;
 realizacja projektów i kampanii edukacyjnych dotyczących psychospołecznych
aspektów zdrowia, w tym przeciwdziałania depresji, uzależnieniom oraz izolacji
społecznej;
 realizacja projektów edukacyjnych dotyczących procesu starzenia się organizmu
i metod utrzymania sprawności psychofizycznej w wieku podeszłym;
 realizacja programów i warsztatów edukacyjnych dotyczących zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, kierowanych do różnych grup odbiorców.
Realizacja zadań z zakresu polityki zdrowotnej nastawionych na uzyskanie
największych korzyści zdrowotnych dla mieszkańców. Władze samorządowe kierują
się

działaniami rekomendowanymi przez jednostki publiczne (Agencja Oceny

Technologii

Medycznych

i

Taryfikacji,

Państwowa

Agencja

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Narkomanii), a także działaniami
wynikającymi z wskazań Narodowego Programu Zdrowia. W szczególny sposób
władze samorządowe dążą do realizacji działań skierowanych do wyselekcjonowanych
grup, szczególnie narażonych na nierówny dostęp do ochrony zdrowia oraz osób
o słabszej pozycji społecznej, ekonomicznej i zwiększonych potrzebach w zakresie
promocji zdrowia i profilaktyki.
Działania operacyjne:
 realizacja programów polityki zdrowotnej oraz zadań z zakresu zdrowia
publicznego o udowodnionych efektach zdrowotnych w oparciu o wytyczne
i rekomendacje AOTMiT, PARPA, KBds.N;
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 realizacja programów polityki zdrowotnej oraz zadań z zakresu zdrowia
publicznego

nastawionych

na

zmniejszanie

nierówności

w

zdrowiu

oraz w dostępie do świadczeń zdrowotnych wrażliwych grup społecznych
(kobiety ciężarne, dzieci i młodzież, osoby w wieku senioralnym, osoby
niepełnosprawne);
 realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego zgodnych z założeniami
Narodowego

Programu

Zdrowia

na

lata

2016-20

oraz

lata

kolejne

w szczególności: przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby
układu sercowo-naczyniowego, nowotwory); uzależnieniom behawioralnym i od
substancji psychoaktywnych; powszechnie występującym chorobom zakaźnym;
 realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego wpływających na czynniki
ryzyka,

choroby

oraz

zachowania

zdrowotne

będące

istotnymi

epidemiologicznie problemami mieszkańców Marek;
 unikanie działań o nieudowodnionych efektach zdrowotnych i ekonomicznych
nieistotnych

oraz dotyczących

epidemiologicznie

problemów

i

potrzeb

zdrowotnych.
Wszelkie

działania

podejmowane

przez

władze

samorządowe

opierają

się na kompetencjach poszczególnych realizatorów wszystkich etapów działania.
Traktowanie „ochrony zdrowia” na poziomie jednostek samorządu terytorialnego jako
jednego z najważniejszych sektorów dbania o dobrą jakość życia i efektywność
społeczną mieszkańców jest podstawą do budowania długofalowych interwencji
w zakresie zdrowia publicznego.
Paradygmat ochrony zdrowia jako kosztu oraz działania związanego głównie
z „placówkami ochrony zdrowia” oraz leczeniem w znaczący sposób ograniczał
efektywne działania samorządów terytorialnych w zakresie podnoszenia jakości życia
mieszkańców.
Budowanie działań i infrastruktury zdrowotnej i społecznej (zarówno tej twardej jak
i miękkiej) w bardzo dużym stopniu wpływa na poziom satysfakcji i oceny warunków
życia w danej przestrzeni miejskiej.
W celu uzyskania optymalnego systemu działań na poziomie populacyjnym niezbędne
jest

przygotowanie

odpowiednich

kadr,

potrafiących

w

odpowiedni

sposób

przygotować, przeprowadzić oraz ewaluować działania w zakresie polityki zdrowotnej
czy zdrowia mieszkańców.
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Działania operacyjne:
- prowadzenie zaplanowanej

polityki w zakresie zdrowia, edukacji zdrowotnej,

promocji zdrowia w oparciu o przygotowane strategie i programy realizowane
w wieloletniej perspektywie z zabezpieczonym budżetem;
- kształcenie kadr oraz realizatorów działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki
i edukacji zdrowotnej;
- wsparcie realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w przygotowywaniu,
wdrażaniu, ewaluacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
- zapewnienie stałego, wieloletniego finansowania działań w obszarze polityki
zdrowotnej;
- zapewnienie odpowiednich kadr, przygotowanych administracyjnie i merytorycznie
do prowadzenia działań z zakresu polityki zdrowotnej na terenie samorządu
terytorialnego;
- regularne prowadzenie badań oraz analiz w zakresie stanu zdrowia mieszkańców
i realizacji zapisów Strategii.

8.2.

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych
przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Marki na lata 2019-2021
Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r.

OPIS REALIZACJI:
Populacja osób w wieku powyżej 60 roku życia, kwalifikująca się do włączenia
do programu szczepień wynosiła na dzień 22.07.2019 r. 6602 osoby. Z uwagi
na wysokość środków w 2019 r. zostało zaszczepionych 436 osób, co wynosi 6%
populacji seniorów w Markach. Wynik jest o ponad 50% wyższy niż średnia krajowa.
Cel główny programu, czyli zmniejszenie częstości występowania zachorowań na grypę
sezonową i infekcji grypopodobne oraz spadek powikłań po zakażeniu wirusem grypy o
2%

wśród

populacji

osób

powyżej

60

roku

życia

zamieszkałych

na terenie Gminy Miasto Marki został osiągnięty.
Cele szczegółowe Programu zakładały:
- zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w grupie osób
objętych programem;
- zapobieganie zachorowaniom na grypę i występowaniu powikłań grypowych
(m.in. zapaleniu płuc, zapaleniu mięśnia sercowego, zapaleniu mózgu) u osób powyżej
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60 roku życia, zamieszkujących Gminę Miasto Marki, poprzez zwiększenie liczby
zaszczepionych przeciwko grypie;
- podniesienie poziomu wiedzy na temat szczepień przeciwko grypie i ich skuteczności
o 15% w grupie osób objętych działaniami edukacyjnymi;
- zachęcenie osób z grup podwyższonego ryzyka, szczególnie ludzi starszych,
do szczepień przeciwko grypie poprzez wzrost o 10% liczby chętnych zgłaszających się
na szczepienia w latach 2019–2021.
Osiągnięcie powyższych założeń możliwe było poprzez realizację działań
profilaktycznych obejmujących przeprowadzenie szczepień ochronnych oraz edukację
zdrowotną. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych dystrybuowano broszury
informacyjno - edukacyjne oraz organizowano otwarte spotkania w tym zakresie.
Na szczepienia dla seniorów na trzyletni okres zabudżetowano 60 000,00 zł,
po 20 000,00 zł na rok. W 2019 roku wydatkowano kwotę 19 215,00 złotych, zaś w
2018 roku było to 16 554,00 zł. W stosunku do roku 2018 zaszczepiono o 24 osoby
więcej. Działaniami edukacyjnymi objęto 663 osoby, o 628 osób więcej w stosunku do
roku poprzedzającego.
11. Porównanie wskaźników dotyczących Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień

Tabela

profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia
Lp.

Nazwa wskaźnika
Populacja osób powyżej 60

1

Jm.
osób

2018

2019

Uwagi

407

431

Wzrost

roku życia objęta szczepieniami

o 5,9%

w ramach programu
2

Populacja osób powyżej 60 roku
życia objęta działaniami

osób

35

663

Wzrost
o 1 795%

edukacyjno-informacyjnymi
w ramach programu

8.3.

Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywnej
dla mieszkańców Gminy Miasto Marki na lata 2019 – 2021

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r.
OPIS REALIZACJI
Program ma na celu poprawę jakości życia chorych mieszkańców Gminy Miasto Marki
w latach 2019-2021 cierpiących na choroby przewlekłe lub znajdujących się w stanie
terminalnym poprzez zmniejszenie o co najmniej 1 punkt odczuwalnego dyskomfortu
bólowego w skali bólu NRS (Numerical Rating Scale). Program zakłada także poprawę
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dostępności do fachowego wsparcia dla rodzin osób mieszkających w Gminie Miasto
Marki w latach 2019-2021, objętych opieką paliatywną, zarówno w okresie choroby,
jak i osierocenia. Zakłada on także zmniejszenie do poziomu akceptowalnego przez
pacjentów dolegliwości takich, jak: nudności, wymioty, zaparcia, występowanie
odleżyn w trakcie realizacji usług opiekuńczych oraz zwiększenie skuteczności opieki
poprzez złagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych w ramach
programu dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w latach 2019-2021. Zwiększenie
o 10% dostępności do bezpłatnych świadczeń opiekuńczych dla pacjentów,
mieszkańców Gminy Miasto Marki, objętych opieką paliatywną w latach 2019–2021
i wzrost świadomości 30% pacjentów paliatywnych na temat leczenia objawowego,
w tym leczenia bólu, poprzez działania edukacyjne w ramach programu w latach 2019–
2021 to kolejne elementy, jakie zakłada program. Na lata trwania programu
zabudżetowano 60 000 złotych, po 20 000 złotych na każdy rok. Niestety w 2019 roku
nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, gdyż w wyniku dwukrotnie ogłaszanego
konkursu ofert, nie złożone zostały żadne oferty na wykonanie zaplanowanych
programem interwencji.
W 2018 r. sytuacja była inna, gdyż działania hospicyjne realizowane były
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.). Na ten cel miasto
wydatkowało w 2018 r. kwotę 20 000,00 zł.

8.4. Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych
dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących
Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021
Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 20 lutego 2019 r.
OPIS REALIZACJI:
Cel główny Programu czyli wzrost wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej u 25% dzieci zamieszkujących Gminę Miasto Marki,
uczęszczających do publicznych przedszkoli i klas I-III publicznych szkół
podstawowych, w latach 2019–2021 został w 2019 r. osiągnięty. Programem zostało
objętych 2.059 osób. Zajęcia prowadzono od października do grudnia. 132 spotkania
odbyły się z dziećmi w wieku przedszkolnym, 252 spotkania w szkołach podstawowych
w klasach I-III. Wszyscy uczestnicy zostali przygotowani do racjonalnych zachowań
w przypadku wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia, polegających na prawidłowym
zaalarmowaniu pogotowia ratunkowego lub poinformowanie innych jednostek
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ratowniczych. Zwiększyła się też ilość osób deklarujących gotowość podjęcia
interwencji

z

zakresu

pierwszej

pomocy

przedmedycznej

dzięki

nabytym

umiejętnościom. Program polityki zdrowotnej uzupełnił i wspierał świadczenia
edukacyjne w placówkach szkolnych, wdrożony został system unikania powielania
zakresów tematycznych. Każdy uczestnik spełniający kryteria włączenia do programu
mógł nieodpłatnie skorzystać z działań edukacyjnych dotyczących pierwszej pomocy
przedmedycznej zaplanowanych w ramach programu. Uczniowie odbywali zajęcia
edukacyjne w trakcie godzin lekcyjnych, zaś przedszkolaki w trakcie czasu
przeznaczonego na zajęcia rozwojowe.

Fot. 19 Działania edukacyjne dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

W ramach programu wykonawca wybrany w drodze konkursu ofert obligatoryjnie
przeprowadzał:
- akcję informacyjną;
- rekrutację uczestników;
- działania edukacyjne dla adresatów objętych programem;
- konkurs plastyczny promujący pierwszą pomoc przedmedyczną;
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- monitoring działań podejmowanych w ramach programu.
W roku 2019 na Program zaplanowano wydatkowanie 100 000,00 zł. W perspektywie
na lata 2019-2021 jest to 300 000,00 zł. W roku 2019 wydatkowano na ten
cel 94 559,96 zł, zaś w 2018 roku na program pilotażowy 70 937,31 zł.

Tabela 12. Porównanie wskaźników dotyczących Programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla
dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
Lp.

Nazwa wskaźnika

j.m

2018

2019

Uwagi

1

Kwota wydatkowa

złotych

70 937,31

94 559,96

Wzrost o 33,3%

2

Liczba osób biorących udział

osoby

brak danych

2 039

8.5.

Program polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych dla
przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata
2019 – 2021

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miasta Marki z dnia 20 lutego 2019 r.
OPIS REALIZACJI:
Cel główny Programu czyli wzrost o 10% liczby osób uczestniczących
w działaniach edukacyjnych dotyczących opieki rodzicielskiej nad nowo narodzonym
dzieckiem na terenie Gminy Miasto Marki, w latach 2019–2021 został zrealizowany
w roku 2019. Zrealizowane zostały także następujące cele szczegółowe Programu:
- wzrost o 10% poziomu świadomości populacji w wieku rozrodczym na terenie Gminy
Miasto Marki w latach 2019–2021, w kwestii czynników ryzyka wystąpienia chorób
zakaźnych u nowo narodzonych dzieci;
- wzrost o 10% poziomu świadomości kobiet i mężczyzn na terenie Gminy Miasto
Marki w latach 2019–2021, w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych drogą
płciową oraz edukacji seksualnej;
- wzrost kompetencji z zakresu zagadnień dotyczących ciąży, porodu, połogu i opieki
nad niemowlęciem, poprzez uczestnictwo w działaniach edukacyjnych u 10% rodziców
poprzez wzrost nabytych umiejętności;
- podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawidłowej opieki nad dzieckiem,
a także pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie Gminy Miasto Marki w latach
2019–2021.

95

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
W perspektywie trzyletniej na działania edukacyjne dla przyszłych rodziców
zarezerwowano 75 000,00 zł (25 000,00 złotych na rok 2019, z czego wydatkowano
kwotę 20 000,00 zł). W 2018 roku wydatkowano na ten cel 19 357,00 zł i zaznaczyć
należy, że w 2018 r. Marecka Szkoła Rodzenia była realizowana w ramach konkursu
skierowanego do organizacji pozarządowych (na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r.

o

działalności

pożytku

publicznego

i

o

wolontariacie).

Fot. 20 Marecka Szkoła Rodzenia

Tabela 13. Porównanie wskaźników dotyczących Programu polityki zdrowotnej w zakresie działań edukacyjnych
dla przyszłych rodziców

Lp.

Nazwa wskaźnika

j.m

1

Kwota wykorzystana na

złotych 19 357

2018

2019

Uwagi

20 000

Wzrost

realizację programu
2

Ilość

osób

o 3,5%

objętych

osoby

40

40

objętych

osoby

16 000

20 000

programem
3

Ilość

osób

działaniami

Wzrost
o 25%

informacyjnymi
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8.6.

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata
2017-2019

Uchwała Nr XLI/315/2017 Rady Miasta Marki z dnia 22 lutego 2017 roku
OPIS REALIZACJI:
Wytyczne zawarte w programie wspierania rodzin realizowane były m.in. poprzez
prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej, jako działalność zawodowa, której celem była
pomoc

osobom

i

rodzinom

we

wzmocnieniu

lub

odzyskaniu

zdolności

do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez adekwatne pełnienie ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji potencjału rozwojowego klientów.
Praca socjalna prowadzona była zwłaszcza w rodzinach borykających się z problemem
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w sprawach prowadzenia
gospodarstwa domowego, a także w rodzinach dotkniętych problemem przemocy
lub borykających się z problemem bezrobocia. Pomoc ta świadczona była na rzecz osób
i rodzin bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów i miała na celu poprawę
funkcjonowania osób w ich środowisku rodzinnym w celu rozwinięcia lub wzmocnienia
aktywności i samodzielności.
Często była to też praca interwencyjna obejmująca osoby/rodziny, które dotknął kryzys
życiowy. W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia pracownicy socjalni
podejmowali działania interwencyjne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa,
pomocy medycznej, wsparcia środowiskowego. Interwencja kryzysowa dotyczy
sytuacji

traumatycznych,

głęboko

raniących.

Najczęściej

były

to

działania

podejmowane w przypadku wystąpienia zjawiska przemocy (szczególnie przemocy
w rodzinie), sytuacji rozwodowych, jak również udziału osób w zdarzeniach nagłych
typu – wypadek, pożar, nagła śmierć osoby bliskiej itp. W sytuacji gdy rodziny
z dziećmi potrzebowały systematycznego i długotrwałego wsparcia, którego nie mógł
udzielić pracownik socjalny w koniecznym zakresie, na jego wniosek do rodziny
kierowany był Asystent Rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach zatrudnia
dwóch Asystentów Rodziny.
Praca Socjalna polegała na realizacji następujących działań:
•

Budowanie relacji. Szczegółowa diagnoza sytuacji klienta, określenie obszarów

problemowych,

dążenie

do

ustalenia

przyczyn

ich

istnienia,

wypracowanie

indywidualnego planu pomocy i wsparcie osoby/rodziny w jego realizacji.
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•

Wspieranie osoby lub rodziny, w wyzwoleniu zasobów zmierzających

do zmniejszenia poczucia lęku, braku wpływu na swoją sytuację życiową.
•

Pogłębiona diagnoza sytuacji osoby/rodziny, pomoc w zrozumieniu

uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych istniejących problemów.
•

Towarzyszenie

we

wspólnym

załatwianiu

spraw

urzędowych,

wzmacnianie podmiotowości klientów i ułatwianie nabywanie nowych umiejętności
i kompetencji.
•

Prowadzą poradnictwo w ramach kompetencji pracownika socjalnego,

ułatwianie dostępu do poradnictwa i usług specjalistycznych.
•

Działania zmierzające do reintegracji ze środowiskiem.

Działania interwencyjne:
•

Udzielenie pomocy psychologicznej oraz wsparcia emocjonalnego.

•

Pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb socjalnych. Zapewnienie

miejsca do spania, dostępu do usług medycznych, dostarczenie odzieży, żywności,
przedmiotów wyposażenia mieszkania itp.
•

Interwencja w instytucjach typu – sąd, prokuratura, placówka edukacyjna

itp.
Asystentura rodziny:
W szczególności były to działania zgodnie z art.15 ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.


opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami
rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, a jeżeli sytuacja tego
wymaga koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz pomoc jej w jego
realizacji,



udzielanie
w

pomocy rodzinom

rozwiązywaniu

w

problemów

poprawie

ich

socjalnych,

sytuacji

życiowej,

psychologicznych,

wychowawczych z dziećmi, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej, udzielaniu wsparcia dzieciom w trudnościach szkolnych,


współpraca

z

jednostkami

administracji

rządowej,

samorządowej

oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach
na rzecz dziecka i rodziny,


prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,



dokonywanie okresowej oceny sytuacji, nie rzadziej niż co pół roku,
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monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

W 2019 roku wsparciem objęto 24 rodzin. Asystenci w swojej codziennej pracy
korzystają z superwizji.

Tabela 14. Porównanie wskaźników dotyczących Programu Asystent rodziny
Lp.

Nazwa wskaźnika

1

Liczba

j.m

2018

2019

35

24

Na mocy postanowienia sądu

6

5

Na

28

16

Które zgłosiły się samodzielnie

1

3

Wsparcie

„Za

0

0

zakończono

9

5

1

1

7

1

1

1

0

0

po

3

2

Rodziny, w których doszło do umieszczenia

1

2

_

10

rodzin

objętych

działaniami

asystenta rodziny:

W tym:

wniosek

pracownika

socjalnego

z

ustawy

Życiem”
2

Rodziny,

z

którymi

współpracę:

Z powodu braku współpracy
Z powodu zrealizowania planu
pracy
Z

powodu

zmiany

miejsca

zamieszkania
Innego powodu
Rodziny

monitorowane

zakończeniu współpracy
3

dziecka poza rodziną
4

Ilość rodzin skierowanych na konsultacje
do PIK

5

Liczba zaktywizowanych bezrobotnych

_

4

6

Liczba

_

24

rodzin

objętych

współpracą

instytucji wspierających rodzinę tj. szkoła,
przedszkole, Policja, kuratorzy itp.
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Tabela 15. Porównanie wskaźników dotyczących pracy socjalnej i interwencji kryzysowej
Lp.

Nazwa wskaźnika

2018

2019

1

Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej

3

3

2

Rodziny objęte pracą socjalną

47

36

3

Liczba

61

105

podjętych

interwencji

kryzysowych w związku ze zgłoszeniami

W ramach realizacji gminnego programu wspierania rodziny prowadzono
mieszkanie chronione dla rodzin będących w kryzysie. Na zlecenie miasta organizacje
pozarządowe prowadziły też 2 placówki wsparcia dziennego. Pracownicy socjalni
systematycznie monitorowali rodziny „z grup ryzyka”, angażowali krewnych oraz osób
z najbliższego otoczenia do otaczania pomocą i nawiązywania kontaktu. Realizując
gminny program wspierania rodziny współfinansowano koszty pobytu dzieci
przebywających w pieczy zastępczej.

8.7.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Marki
na lata 2016 – 2021

Uchwała Nr XXIX/ 220/2016 Rady Miasta Marki z dnia 9 czerwca 2016 roku
OPIS REALIZACJI:
Realizacja

strategii

dokonywała

się

zgodnie

z

zadaniami

określonymi

dla poszczególnych obszarów społecznych:
W zakresie wspierania rodziny i rozwoju dzieci i młodzieży
W 2019 roku promowano (w ramach celu operacyjnego nr 1) model rodziny
oraz edukację rodzin w zakresie właściwego wypełniania ról rodzicielskich, m.in. przez
pracowników placówek oświatowych oraz pracowników socjalnych OPS w ramach
wdrożonego modelu pracy socjalnej. Usługą pracy socjalnej objętych było 43 rodziny.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach działalności informacyjnej i edukacyjnej to
przede wszystkim lokalna kampania profilaktyczna „Wolni i Bezpieczni” polegająca
m.in. na organizacji 6 pikników profilaktycznych w miejscach z obszaru rewitalizacji
społecznej.

Ponadto w ramach realizacji celu operacyjnego nr 2

wzmacniano

kompetencje rodzicielskie i umiejętności przezwyciężania sytuacji kryzysowych przez
rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze m.in. poprzez działalność
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na terenie Marek funkcjonują 2 placówki
wsparcia dziennego, prowadzą działalność na zlecenie Miasta Marki. W 2019 roku o 15
miejsc nastąpił wzrost w placówce wsparcia dziennego. Kontynuowana jest współpraca
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z 2 rodzinami wspierającymi, w 2019 roku zgłosiła się kolejna 3 rodzina. Warto
podkreślić, że wspieranie rodziny przez rodziny wspierające planowane i świadczone
jest przez wyspecjalizowane podmioty tj. rodzinę zastępczą o zawodową z Kobyłki,
rodzinę prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Wołominie, a także rodzinę terapeuty
ds. przeciwdziałania przemocy. W siedzibie OPS funkcjonował Punkt InformacyjnoKonsultacyjny (PiK) w ramach którego organizowane były warsztaty dla rodziców
podnoszące ich kompetencje. Warsztaty realizowane były zarówno w OPS jak i w
CAF3.

W

zakresie

zadania

dot.

poszerzania

wsparcia

dla

rodzin

z

niepełnosprawnościami przygotowano do realizacji Program "Opieka Wytchnieniowa"
edycja 2019 w ramach którego zostało objętych opieką 12 osób na kwotę 81 245,00 zł zadanie zlecone. Przy realizacji Programu Opieka Wytchnieniowa współpracowano z
organizacją pozarządową Fundacją "Nasza Bajka", której zlecono realizację.

Usługi

terapeutyczne na rzecz dzieci i rodzin świadczone były przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Markach i funkcjonujący w jego strukturach Marecki Punt Pomocy
Dziecku i Rodzinie oraz PiK. w.w jednostki realizowały również profilaktykę kryzysów
występujących w różnych obszarach funkcjonowania rodziny. OPS zapewniał
dostępność do poradnictwa psychologicznego, rodzinnego i terapii rodzin.
W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W roku 2019 prowadzone były badania ankietowe dotyczące zjawiska przemocy
w rodzinie. Zwiększenie wrażliwości oraz skali reakcji społecznej oraz instytucjonalnej
na obserwowane przejawy przemocy oraz rozwój współpracy na rzecz przeciwdziałania
przemocy. Funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, zamieszczano informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w lokalnych mediach, Internecie, odbywał się kolportaż materiałów informacyjnych
dotyczących form specjalistycznej pomocy możliwej do uzyskania w sytuacji
wystąpienia przemocy w rodzinie, prowadzenie działań mających na celu promowanie
pozytywnych wzorców zachowań społecznych, w tym aktywnych form spędzania
wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież w szczególności poprzez pikniki
rodzinne o charakterze profilaktycznym, a także warsztaty dla rodzin. Wsparciem
edukacyjnym objęto również przedstawicieli instytucji tj. szkół, przedszkoli, służby
zdrowia. W 2019 roku zorganizowano konferencję „Marki rozwiązań”. Ponadto
udzielano pomocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, bezpośredniej pomocy
osobom w sytuacji przemocy w rodzinie w interwencja kryzysowa, udzielanie pomocy
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finansowej, psychologicznej, prawnej oraz pomocy w formie

w tym schronienia.

Udzielano schronienia w postaci mieszkania chronionego przeznaczonego dla kobiet
i kobiet z dziećmi, którzy doświadczali przemocy w rodzinie ( 3 os. w 2019r.)
W zakresie promocji zatrudnienia, reintegracji zawodowej i społecznej osób
podlegających wykluczeniu społecznemu.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, Aktywizacja społeczna
i zawodowa bezrobotnych w ramach funkcjonującego w Markach Centrum Integracji
Społecznej. Zmniejszanie skutków bezrobocia poprzez pomoc finansową udzielaną
przez OPS. Promowanie gminy w celu pozyskania inwestorów, Wspieranie rozwoju
w gminie podmiotów ekonomii społecznej.
W zakresie zapewnienia dostępu do skutecznej pomocy w formie wsparcia
o

charakterze

materialnym

ograniczającej

zasięg

i

głębokość

ubóstwa

przy uwzględnieniu współudziału beneficjentów pomocy w rozwiązywaniu trudnej
sytuacji gwarantowano dostęp do świadczeń pomocy społecznej w celu umożliwienia
zaspokojenia przez osoby i rodziny podstawowych potrzeb bytowych z uwzględnieniem
współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Poszerzano zakresy
udzielanego wsparcia przez zlecanie w trybie konkursów ofert realizację zadań
organizacjom pozarządowym, w tym zadań nakierowanych na zmniejszenie problemu
niedożywienia przez dystrybucję żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy
Żywnościowej FEAD oraz wymiaru udzielanej pomocy w formie zasiłków na zakup
żywności.
W zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych
Świadczono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - organizowane zajęcia zgodnie indywidualnymi programami kształcenia
wg zaleceń lekarzy specjalistów zgodnie ze stanem zdrowia uczestników. W 2019 roku
realizowano program Opieka wytchnieniowa. Program dotyczy członków rodzin
lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze

znacznie

ograniczoną

możliwością

samodzielnej

egzystencji

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
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- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniem
konieczności stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością egzystencji. Opieka wytchnieniowa miała za zadanie
odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu
dodatkowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu
opiekunowie zyskają czas dla siebie. Wsparcie było realizowane poprzez:
świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego
w

miejscu

zamieszkania

Specjalistycznymi

usługami

zgodnie

ze

stanem

opiekuńczymi

dla

zdrowia
osób

z

uczestników.
zaburzeniami

psychicznymi w miejscu zamieszkania zostały objęte 4 osoby na których rzecz
zrealizowano 495 godzin na kwotę 14.580,00 zł.
W zakresie zaspokajania indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych:
pomoc finansowa przyznana na rzecz osób i rodzin w których obie lub jedna z osób
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. zasiłki celowe 128 osób: 136 338,27
zł - środki własne: świadczenie pieniężne zasiłki celowe: 89 osób: 94 640,00 zł środki zlecone (Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023), zasiłek stały:
111 osób: 665 996,79 zł (środki zlecone), zasiłki okresowe: 4 osoby:3 154,50 zł
(środki zlecone), zasiłki pielęgnacyjne: 1 193 002,00 zł (zlecone); świadczenie
pielęgnacyjne :2 511 642,00 zł (zlecone), specjalny zasiłek opiekuńczy:
100 952,00 zł (zlecone); zasiłek dla opiekunów: 29 760,00 zł (zlecone).
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8.8.

Program Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXI/224/2016 Rady Miasta Marki z dnia 29 czerwca 2016 roku
OPIS REALIZACJI:
W 2019 roku kontynuowane były działania określone w Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie przyjętym na lata 2016-2020.
Program realizowany był w trzech obszarach:
 Profilaktyka przeciwdziałania przemocy – skierowana do wszystkich
mieszkańców Miasta Marki a zwłaszcza do rodzin zagrożonych zjawiskiem
przemocy. Jej celem było podnoszenie poziomu wiedzy, świadomości
i wrażliwości mieszkańców Marek wobec problemu przemocy w rodzinie.
 Pomoc na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie mająca na celu
zapewnienie

wsparcia

i

bezpieczeństwa

tym

osobom.

Rozwijanie

profesjonalnych form pomocy i interdyscyplinarnego systemu wsparcia.
 Podnoszenie kompetencji przedstawicieli służb, instytucji i organizacji
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie mające na celu
poprawę sprawności i jakości świadczonych usług na rzecz osób
doświadczających przemocy.
W zakresie profilaktyki podjęte były następujące działania:
 Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Miasta Marki.
 Prowadzenie lokalnej kampanii społecznej w formie kolportażu materiałów
informacyjnych, za pośrednictwem internetu i lokalnej prasy.
 Akcje społeczne w środowisku lokalnym i konferencja dla profesjonalistów.
W obszarze wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie:
 Powoływanie zespołów interdyscyplinarnych.
 Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej

- psychologicznej,

prawnej, medycznej.
 Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających przemocy
w mieszkaniu chronionym i w całodobowym Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Zielonce.
 Pomoc w formie interwencji, pracy socjalnej i pomocy finansowej.
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 Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych powołanych
do konkretnych spraw, w których zgłoszono możliwość występowania
przemocy.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb:
 Szkolenia podnoszące kwalifikacje.
 Konferencja skierowana do profesjonalistów.
Tabela 16. Porównanie wskaźników dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie
Lp.

Nazwa wskaźnika

j.m

2018

2019

1

Liczba osób dotkniętych przemocą

Osoba

76

76

2

Liczba osób, które skorzystały z porad i

Osoba

70

73

76

75

49

45

Spotkanie

4

4

Spotkanie

99

133

8

4

6

11

10

12

konsultacji specjalistycznych
3

Liczba prowadzonych procedur „NiebieskieProcedura
Karty”

4

Liczba rodzin, wobec których zakończono Rodzina
procedurę „Niebieskie Karty”

5

Liczba spotkań Zespołu
Interdyscyplinarnego

6

Liczba spotkań Grup Roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego

7

Liczba osób umieszczonych w placówkach Osoba
zapewniających całodobową pomoc i
nocleg ( Dom Samotnej Matki, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej)

8

Liczba osób, którym zapewniono pomoc w Osoba
formie zamieszkania w mieszkaniu
chronionym

9

Liczba odbytych superwizjii

Spotkanie
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8.9.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto
Marki w 2019 roku

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie
zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasto
Marki w 2019 roku.
OPIS REALIZACJI:
W 2019 roku w ramach realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomani zrealizowano szereg działań mających na celu ograniczenie występowania
zdrowotnych i społecznych szkód, będących skutkiem używania napojów alkoholowych
i innych środków psychoaktywnych zmieniających świadomość człowieka, poprzez
podnoszenie poziomu i wiedzy społeczeństwa oraz prowadzenie skoordynowanych
działań profilaktycznych.
Profilaktyka w szkołach realizowana poprzez prowadzenie w oparciu
o rekomendowane programy profilaktyczne zajęć profilaktycznych w ramach Programu
„Zima w mieście 2019”, "Lato w Mieście 2019” , prowadzenie kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” przez szkolnych koordynatorów. Ponadto we wszystkich szkołach
podstawowych (klasy IV- VIII) realizowano rekomendowane programy profilaktyki
uniwersalnej ( Debata”, „Laboratorium wiedzy” i „Unplugged”) wraz ze szkoleniem
nauczycieli i rodziców oraz program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego” dla 18 grup
w przedszkolach prowadzonych przez gminę i w pierwszych klasach szkół
podstawowych.
Prowadzono szereg działań profilaktycznych podczas imprez plenerowych
w oparciu o kampanię „Postaw na rodzinę” - realizacja podczas Dnia Rodziny w ZS
nr 2 w Markach - 01.06.2019 r., - realizacja podczas Dnia Rodziny w dn. 15.09.2019
Parafia przy ul. Ząbkowskiej w Markach,- realizacja podczas pikniku rodzinnego
w dn. 08.09.2019r. - parafia Św. Izydora w Markach.
W ramach lokalnej kampanii „Wolni i bezpieczni” przeprowadzono działania
z zakresu profilaktyki uzależnień tj. inicjatywa lokalna oparta na działaniach z zakresu
profilaktyki uzależnień w trzech lokalizacjach na terenie Miasta Marki (osiedle przy
ul. Wspólnej, kamienice przy ul. Piłsudskiego 43, osiedle przy ul. Piłsudskiego 196
106

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
obok Prima Parku), podczas Spartakiady rodzinnej w dniu 29 września 2019r.
Zorganizowano konferencję

pt. „MARKI ROZWIĄZAŃ. Skuteczność

samorządu w profilaktyce uzależnień i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bariery
i

wyzwania”,

którą

patronatem

honorowym

objął

Marszałek Województwa

Mazowieckiego Adam Struzik. Patronatu udzieliła również Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła
Społeczna oraz Fundacja UNA. Partnerem spotkania i współorganizatorem konferencji
była Fundacja ART. W konferencji udział wzięło około 200 osób z całego powiatu
wołomińskiego działających w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Zorganizowano przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi

i

narkomanii,

skierowanych

do

przedstawicieli:

jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty (wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy), ochrony
zdrowia, sądu (kuratorzy), placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów,
specjalistów w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi
i narkomanii, w których uczestniczyło 60 osób.
Zrealizowano szkolenie dla pracodawców pt. „Problemy alkoholowe w miejscu
pracy” skierowane do przedstawicieli kadry zarządzającej i kadrowców 17 jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Marki.
W ramach

współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

zajmującymi się problematyką uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
udzielono wsparcia finansowego (dotacje) na realizację zadań określonych w Gminnym
Programie

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii jak:
1. Fundacja Otwarte Serce 05-270 Marki, zadanie

„Prowadzenie placówki

wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” Klub Otwarte Serce – dotacja
100 000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Razem w przyszłość 05-270 Marki, zadanie „Prowadzenie
świetlicy środowiskowej CHATA” dotacja 70 000 zł.
3. Oddział Polskiego Towarzystwa Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
realizacja projektu pn. Marecka Akademia Rodzinna „Kompas” - warsztaty kompetencji
wychowawczych dla rodziców w Punkcie konsultacyjnym w Markach.
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4.

Stowarzyszenie

Q

Rozwojowi, z

siedzibą

w Warszawie zadanie

„Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Marki”
dotacja 61 500,00 zł. W ramach działalności Punktu udzielono 331 porad w zakresie:
- motywowania zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin
do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowania
do leczenia specjalistycznego,
- motywowania osób pijących ryzykownie, ale nieuzależnionych do zmiany
wzoru picia, kierowania do udziału w programie „ograniczania picia” , udzielania
wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy
podtrzymujące),
- rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzielania stosownego wsparcia
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania pomocy,
- inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
- gromadzenia i udostępniania aktualnych informacji na temat dostępnych
miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy,
które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny,
- udzielania pomocy prawnej osobom z rodzin problemem alkoholizmu,
narkomanii lub przemocy domowej.
W ramach realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów

Alkoholowych

oraz

Przeciwdziałania

Narkomanii

szereg

zadań

podejmowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych np.
-

podejmowała

czynności

zmierzających

do

orzeczenia

przez

Sąd

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu
w zakładzie lecznictwa odwykowego – 42 sprawy,
- kierowała do biegłego psychologa i psychiatry w celu

wydania

opinii

w przedmiocie uzależnienia - 25 osób,
- kierowała wnioski do Sądu Rejonowego w Wołominie o wydanie orzeczenia
o obowiązku leczenia odwykowego - 19,
- motywowała osoby do podjęcia leczenia w placówkach leczenia uzależnienia
– 20 osób,
- realizowała procedurę Niebieskiej Karty we współpracy z Zespołem
Interdyscyplinarnym – 11 spraw,
- wydawała opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady
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Miasta Marki – 15 opinii.

8.10. Program polityki
„TAKrodzina.pl”

prorodzinnej

w

Powiecie

Wołomińskim

Uchwała Nr XLII/326/2013 Rady Miasta Marki z dnia 12 czerwca 2013 roku.
OPIS REALIZACJI:
Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych z gminy miasta Marki poprzez
udzielanie różnorodnych udogodnień i zniżek.
Środki wykorzystane z dotacji Starostwa Powiatowego w Wołominie w 2019 roku:
 Zniżka 50% za posiłki wydawane w formie obiadów oraz wyżywienia
całodziennego

dla

dzieci

z

rodzin

wielodzietnych

uczęszczających

do publicznych szkół oraz przedszkoli (również niepublicznych realizujących
świadczenia publiczne zlecone przez Miasto Marki)z terenu Miasta Marki:
74 800,00 zł. (w roku 2018 – 73 321,74 zł)
 Zniżka 50% od opłat za zajęcia organizowane przez miejskie instytucje
kulturalne:
 13 500,00 zł. (w roku 2018 – 170 000,00 zł)
 Zniżka 25% za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego: 1 244,24 zł. (w roku 2018
– 1 625,70 zł)
Zniżka 30% za świadczenia publicznych przedszkoli wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego: 455,76 zł. (w roku 2018 - 305,64 zł)

8.11. Marecka Karta Dużej Rodziny
Uchwała Nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012r.
OPIS REALIZACJI
Celem niniejszej uchwały jest promowanie miasta Marki oraz pozytywnego wizerunku
rodziny wielodzietnej, umacnianie, wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych
i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Działania które podjęto w celu realizacji danej uchwały w 2019 roku:
•

Wydawanie kart „MKDR” dla członków rodzin wielodzietnych

•

Podpisywanie przygotowanych wcześniej porozumień oraz zachęcanie

placówek do skorzystania z programu udzielania zniżek
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•

Prowadzenie ewidencji raportów z każdej placówki, która zawarła

porozumienie na udzielanie zniżek
Rezultatem w/w działań w 2019 roku jest podpisanie 2 nowych porozumień
z placówkami niepublicznymi. Łącznie zniżek udzielało 20 placówek z których
skorzystało około 521 dzieci. Przez cały 2019 rok zostało złożonych 215 wniosków
o wydanie Mareckiej Kart Dużej Rodziny. Przyznano 497 kart w tym: 427 (MKDR3+),
21 (MKDR4+) oraz 49 nowych kart ZTM.
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9.

Edukacja publiczna

9.1.

Stan oświaty i działania Gminy w 2019 roku
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do realizacji

zadań oświatowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo
oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
ustawy o systemie informacji oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty.
W 2019 roku Gmina Miasto Marki prowadziła następujące publiczne placówki
oświatowe:


cztery przedszkola miejskie:

- Przedszkole Miejskie nr 1 „Wesoły Skrzat” przy Al. J. Piłsudskiego 77,
- Przedszkole Miejskie nr 2 przy ul. Dużej 1A,
- Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Świat” przy Al. J. Piłsudskiego 246,
- Przedszkole Miejskie nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia
przy ul. Wczasowej 5;


pięć szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Okólnej 14,
- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy AK II Rejonu
Celków przy ul. Szkolnej 9,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku przy ul. Pomnikowej 21,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” przy ul. Dużej 3,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy
ul. Wczasowej 5;


dwa gimnazja (w okresie do 31 sierpnia 2019 roku):

- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. J. Piłsudskiego 96,
- Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. Wczasowej 5;


jedną

szkołę

ponadgimnazjalną

(od

1

września

2019

roku

szkołę

ponadpodstawową):
- Liceum

Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II przy Al. J.

Piłsudskiego 96.


trzy niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych
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Sieć placówek publicznych uzupełniły dwa przedszkola prowadzone przez osoby
fizyczne.



Ponadto funkcjonowała w Markach sieć niepublicznych placówek oświatowych:
a) 13 przedszkoli realizujących zadania publiczne zleconych przez gminę
b) 13 niepublicznych przedszkoli i jeden niepubliczny punkt przedszkolny,
które nie realizują zadań publicznych zleconych przez gminę.
Od roku szkolnego 2018/2019 ośmioletnie szkoły podstawowe funkcjonowały

już w pełnej strukturze organizacyjnej łącznie z klasami VIII, a w likwidowanych
gimnazjach funkcjonowały jeszcze oddziały klas III. Klasy trzecia gimnazjum były
ostatnim rocznikiem realizującym

trzeci etap edukacyjny po sześcioletniej szkole

podstawowej. Z dniem 31 sierpnia 2019 roku gimnazja uległy całkowitej likwidacji.
Dnia 18 maja 2019 oddano do użytku nowoczesny budynek Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Markach przy ul. Dużej.

Fot. 21 Przedszkole Miejskie Nr 2 przy ul. Dużej

Przed rozbudową mogło do niego uczęszczać 75 dzieci, po rozbudowie może korzystać
z

przedszkola

225

dzieci

w

dziewięciu

oddziałach.

Nowy

budynek

jest dwukondygnacyjny, znajduje się w nim dziewięć sal dla dzieci, z których każda
ma bezpośredni dostęp do łazienek dostosowanych do wieku dzieci, sala do zajęć
rekreacyjnych, 4 stołówki sala komputerowa. Przedszkole jest przystosowane
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do funkcjonowania w nim oddziału integracyjnego dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego na etapie wychowania przedszkolnego.
W dniu 28 sierpnia 2019 roku zakończono budowę kompleksu edukacyjnosportowego i kulturalnego „MCER” ZDJĘCIE (Mareckie Centrum EdukacyjnoRekreacyjne) przy ul. Wspólnej 40/42.

Fot. 22 Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne

Od 2 września 2019 roku, część edukacyjna kompleksu stała się nową lokalizacją
prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach. Nowy budynek
pomieści docelowo 1200 uczniów, znajdują się w nim 34 nowoczesne sale lekcyjne,
w tym 2 sale informatyczne, pracownie przedmiotowe oraz sale do nauki języków
obcych, 5 świetlic dla dzieci w różnym wieku, pomieszczenia rekreacyjne oraz blok
żywieniowy. Do kompleksu należy również zespół boisk i terenów zielonych
oraz basen i sala koncertowa. Przed budynkiem znajduje się parking na blisko
300 samochodów i ponad 180 rowerów. Marecka inwestycja „jako pierwsza szkoła
publiczna w Polsce przeszła pozytywnie proces certyfikacji GBS (Green Building
Standard).
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W grudniu 2019 roku zakończono realizację inwestycji w SP nr 2 obejmującej
budowę nowego bloku dydaktycznego, żywieniowego oraz sportowego.

Fot. 23 Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Szkolnej

W ramach II etapu rozbudowy szkoły została wyburzona stara sala gimnastyczna,
oraz w czerwcu 2019 roku część budynku szkolnego, na miejscu którego rozpoczęto
budowę pełnowymiarowej hali sportowej. Udało się tak zaplanować inwestycję,
by pozostały trzy dotychczasowe

zewnętrzne boiska sportowe z placem zabaw

dla dzieci. Pięć oddziałów z klas VI-VIII korzystało w roku szkolnym 2018/2019
z dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych przy Al. Piłsudskiego 91.
Od września 2019 wszyscy uczniowie powrócili już do nowego budynku edukacyjnego
oraz wyremontowanej pozostałej starej część budynku przy ul. Szkolnej 9.
Realizując inwestycje oświatowe przy ul. Wspólnej i ul. Szkolnej, Gmina Miasto
Marki w ciągu zaledwie dwóch lat rozwiązała problem szkolnictwa podstawowego
w centralnym rejonie miasta, związany z niedostateczną liczbą miejsc dla uczniów
w nowej ośmioklasowej strukturze organizacyjnej szkół podstawowych, wprowadzonej
przez reformę ustroju szkolnego we wrześniu 2017 roku.
W maju 2019 roku zakończono również kolejną inwestycję oświatową, którą
była budowa nowej placówki w technologii modułowej przy ul. Okólnej 34,
przeznaczonej dla 150 dzieci w wieku przedszkolnym. Budynek dysponuje sześcioma
salami dla dzieci i niezbędnym zapleczem sanitarnym i kuchennym. Od września 2019
roku budynek stał się dodatkową lokalizacją prowadzenia zajęć opiekuńczo114
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wychowawczych dla dzieci z Przedszkola nr 1 „Wesoły Skrzat” w Markach
przy Al. M. J. Piłsudskiego 77. W ten sposób w okresie dwóch lat Gmina Miasto Marki
powiększyła bazę przedszkoli o dwa nowoczesne budynki, zwiększając liczbę miejsc
dla dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę o 300 nowych
miejsc.
Gmina była zobowiązana zapewnić wychowanie przedszkolne dla wszystkich
dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych w Markach, których rodzice złożyli
wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub złożyli oświadczenie o kontynuacji
wychowania przedszkolnego w danej placówce na kolejny rok szkolny 2019/2020.
Obowiązek ten Gmina zrealizowała przy współpracy z przedszkolami niepublicznymi,
wyłonionymi w otwartym konkursie ofert. Systemem wychowania przedszkolnego
w roku 2019

objęto łącznie 2 281 dzieci,

w tym 575 dzieci w przedszkolach

prowadzonych przez gminę, 1 048 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
osoby fizyczne i w przedszkolach niepublicznych „konkursowych” oraz 658 dzieci
w pozostałych przedszkolach niepublicznych.
Do pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki,
uczęszczało od września 2019 roku 3657 uczniów w 164 oddziałach (SP 1 – 41
oddziałów, SP 2 – 33 oddziały, SP 3 – 34 oddziały, SP 4 – 34 oddziały, SP 5 – 22
oddziały). Liczba uczniów w tych szkołach od roku szkolnego 2017/2018, w którym
rozpoczęto reformę ustroju szkolnego zwiększyła się o 23,4% i stale będzie się
powiększać, na co wskazuje tempo zmian w ewidencji ludności zameldowanej na ternie
naszego miasta (Tabele poniżej).
Liczba dzieci zameldowanych w Markach, wg stanu na dzień
Rok
ur.

31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.
2019

2019

2018

451 -

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018

519

473

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017

559

519

480

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

544

493

464

436

-

-

-

-

-

-

-

2015

497

475

427

403

372

-

-

-

-

-

-

2014

485

458

444

415

397

364

-

-

-

-

-

2013

506

479

467

447

408

395

371

-

-

-
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2012

511

485

461

439

424

388

375

375

-

-

-

2011

502

490

460

456

448

425

373

383

374

-

-

2010

494

486

474

467

446

434

402

411

402

380

-

2009

509

492

460

481

470

457

425

419

408

394

367

2008

512

509

496

496

487

488

443

451

435

419

404

2007

473

467

462

464

451

452

419

417

405

391

368

2006

454

448

444

439

430

431

418

418

412

398

394

2005

384

383

382

375

372

365

345

342

330

303

289

2004

392

388

383

382

383

376

360

358

352

345

329

Tabela 17. Liczba dzieci zameldowanych w obwodach szkół - stan z 31.12.2019 r.

Liczba
Rok

dzieci

zameldowanych

obwodach szkół - stan z 31.12.2019 r.

ur.

w
Razem

SP 1

SP 2

SP 3

SP 4

SP 5

2019

105

93

49

119

85

451

2018

126

107

61

137

88

519

2017

129

104

77

152

97

559

2016

111

126

69

141

97

544

2015

119

96

58

135

89

497

2014

108

90

67

138

82

485

2013

138

88

54

144

82

506

611

386

847

535

3110

Razem 731

Ofertę trzech niepublicznych szkół podstawowych wybrało w 2019 roku
282 uczniów (178 w SP Michalitów, 65 w SP Ad Astra oraz 39 w SP Sióstr Rodziny
Maryi).
Gmina prowadzi również jedną niepubliczna szkołę ponadpodstawową, którą
jest Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach.
Od września 2019 roku w szkole uruchomiono 8 nowych oddziałów. W związku
z rekrutacją podwójnego rocznika utworzono po 4 oddziały dla absolwentów
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gimnazjów oraz absolwentów szkół podstawowych. Liczba uczniów w Liceum
od września 2019 roku wyniosła 348

(14 oddziałów) i w porównaniu z rokiem

szkolnym 2018/2019 zwiększyła się o 86,1%.
Utrzymanie dzieci w wieku od 3 do 5 lat

w przedszkolach finansowane

jest w znaczącej większości z dochodów własnych gminy (gmina otrzymała w roku
2019 jedynie dotację na te dzieci w wysokości 1 366,00 zł na dziecko). Na dzieci
6 – letnie oraz na uczniów szkół publicznych i niepublicznych oraz na dzieci
niepełnosprawne w systemie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje z budżetu
państwa subwencję oświatową.
Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2019 roku wyniosła 30 658 662,00 zł
(wzrost o 12,9 % w porównaniu z rokiem 2018) i była dwa razy zwiększana
po rozpatrzeniu wniosków jakie złożyła Gmina Miasto Marki do Ministra Edukacji
Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji.
W ramach Projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
„Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki”

Centrum Usług Wspólnych

zrealizowało w 2019 roku II etap wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotowych.
Zakupiono 9 monitorów interaktywnych (7 monitorów dla SP 1 oraz 2 monitory
dla SP 5), projektory, odtwarzacze, aparaty fotograficzne i wizualizery oraz odczynniki
chemiczne do pracowni chemicznych dla pięciu szkół oraz dygestoria chemiczne
do pracowni w SP 2 i w SP 5. Wartość zakupionego w/w sprzętu wyniosła
145 857,00 zł. Ponadto w 2019 roku wyodrębniono w planie finansowym Centrum
Usług Wspólnych środki na zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie
dwóch sal informatycznych w nowym budynku przy ul. Wspólnej. Zakupiono w tym
celu 60 zestawów komputerowych stacjonarnych

z oprogramowaniem i serwerem

oraz 15 monitorów komputerowych na łączną kwotę 285 420,00 zł (§ 6060 w rozdziale
80101). Gmina Miasto Marki pozyskała również dofinansowanie od Marszałka
Województwa Mazowieckiego na wyposażenie pracowni komputerowej w SP 2 (kwota
dofinansowania wyniosła 47 500,00 zł). Wyposażenie stanowiły 24 stanowiska
terminalowe dla uczniów, 1 stanowisko dla nauczyciela, serwer terminalowy wraz
z oprogramowaniem i licencjami oraz zestawy do nauki kodowania i robotyki : Codey
Rocky, Zestaw Małego Artysty Neuron oraz Zestaw Małego Wynalazcy Neuron.
Zakup w kwocie 67 217,00 zł zrealizowano w ramach planu finansowego CUW.
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W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono IX edycję

Programu Stypendialnego

Miasta Marki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych
w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 33 wniosków o przyznanie
stypendium, które opiniowała Komisja Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał
na rok szkolny i akademicki 2019/2020 stypendia w czterech kategoriach:
- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnym,
( 6 stypendiów o łącznej wartości 12 000 zł),
- za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (7 stypendiów o łącznej
wartości 19 000 zł),
- za osiągnięcia artystyczne dla uczniów i studentów (2 stypendia o łącznej wartości
4 000 zł),
- za osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów ( 5 stypendiów o łącznej wartości
10 000 zł).
W roku 2019 Gmina Miasto Marki kontynuowała realizację w 5 szkołach
podstawowych Projektu „Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki”.
Projekt

realizowany

był

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Unii Europejskiej. Całkowita kwota kosztów realizacji Projektu to 1.903.835 zł, a kwota
dofinansowania z EFS to 1.808.335 zł (co stanowi ok. 95,0%). W ramach Projektu
realizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę, m.in. zajęcia matematyczne, przyrodnicze, z

nauki

języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski), laboratoria, zajęcia z kodowania,
robotyki, nauki o przedsiębiorczości. Organizowane były różne wycieczki tematyczne,
wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik oraz w okresie ferii letnich i zimowych
organizowane były

naukowe półkolonie.

Ponadto wszystkie szkoły zostały

wyposażone w sprzęt informatyczny IT (139 tabletów, 13 laptopów, 19 monitorów
interaktywnych, 18 drukarek komputerowych, a pracownie przedmiotowe pozyskają
nowe pomoce dydaktyczne (pracownie przyrodnicze, biologiczne, geograficzne,
matematyczne, fizyczne i chemiczne). Wartość sprzętu IT oraz pomocy dydaktycznych
przewidzianych do wyposażenia tych pracowni w ramach Projektu to: 503 774,00 zł.
Wydatki poniesione w roku 2019 przez szkoły oraz CUW w ramach realizacji Projektu
wyniosły 242 022,00 zł i zostały wymienione w opisie wydatków każdej z tych
placówek.
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W roku 2019 Gmina Miasto Marki zakończyła

realizację unijnego projektu

edukacyjnego – „Bliżej rynku pracy – zintegrowany system doradztwa edukacyjnozawodowego” finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt realizowany był w ZSz nr 1 oraz w ZSz nr 2 – w oddziałach
gimnazjalnych i w oddziałach liceum ogólnokształcącego. Uczniowie otrzymali
wsparcie

w zakresie doradztwa zawodowego oraz wyboru kierunków dalszego

kształceni. Uczestniczyli w zajęciach z doradztwa zawodowego urozmaicanych
licznymi wycieczkami, podczas których byli zapoznawani

z różnymi zawodami.

Wydatki zrealizowane w roku 2019 przez powyższe szkoły w ramach Projektu „Bliżej
rynku pracy” wyniosły 1 917,00 zł (dział 801, rozdział 80110).
Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania oświaty w roku 2019 zostały
przedstawione w następujących dokumentach
1. Informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Marki w roku szkolnym
2018/2019,
2. Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Miasto Marki w 2019 roku.

9.2.

Świadczenie pieniężne „Marecki Bon
z dzieckiem w wieku od 1 roku do 3 lat

Żłobkowy”

dla

rodzin

Uchwała Nr LXI/536/2018 Rady Miasta Marki z dnia 23 maja 2018 r.
OPIS REALIZACJI
Z dniem 1 lipca 2018 roku wprowadzono świadczenie pieniężne „Marecki Bon
Żłobkowy dla rodzin z dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3.
Celem realizacji tego świadczenia, jest częściowe pokrycie kosztów opieki
nad dzieckiem od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia.
W okresie od 01.01. 2019 r do 31.12.2019 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej
wpłynęło 323 wnioski, wydano 342 decyzje (decyzje przyznające 316, 2 decyzje
odmowne, 23 decyzje uchylające oraz 1 decyzję zmieniającą)
W roku 2019 na świadczenie Marecki Bon Żłobkowy Miasto Marki wydało
ze środków własnych gminy kwotę 646 817.50 zł (kwota wypłacona rodzicom).
Na dzień wprowadzenia uchwały w życie tj. 1 lipca 2018 r. w rejestrach figurowało
8 żłobków, natomiast w roku 2019 liczba żłobków wzrosła o 50% ( tj.12 żłobków).
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10.

Kultura, sport i promocja gminy

10.1. Program „Marecka Karta Mieszkańca”
Uchwała Nr LIX/517/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 marca 2018 roku
zmieniona uchwałą Nr LXI/535/2018 z dnia 23 maja 2018 roku oraz uchwała
Nr LIX/517/2018 z dnia 28 marca 2018 roku.
OPIS REALIZACJI:
Marecka Karta Mieszkańca, to program opracowany specjalnie z myślą
o mieszkańcach miasta Marki. Zgodnie z założeniami Marecka Karta Mieszkańca jest
dokumentem pozwalającym mieszkańcom Marek na skorzystanie u różnych podmiotów
ze specjalnej oferty – zniżek, rabatów czy bonusów.
W zamian za wprowadzenie specjalnej oferty dla posiadaczy karty, urząd miasta
promuje firmy, które przystąpiły do Programu, jako Partnerów Mareckiej Karty
Mieszkańca. Dla Przedsiębiorców, którzy przystępują do współpracy z miastem
przygotowane są specjalne oznaczenia (np. banery reklamowe, wyróżnienie
na podstronie Partnerów Mareckiej Karty Mieszkańca na www.karta.marki.pl).
Informacje o partnerach umieszczane są także w materiałach promocyjnych (ulotki
i plakaty, stojaki na fiszki reklamowe, strony i profile miejskie, biuletyn „Marki.pl”).
Marecka Karta Mieszkańca jest personalizowana (posiada nadruk: imię
nazwisko oraz numer karty), tym samym zakup produktów lub usług u Partnerów
jest możliwy tylko dla konkretnej osoby legitymującej się kartą. Wspólna promocja
przedsięwzięcia oraz możliwość uzyskania zniżek dla posiadaczy Mareckiej Karty
Mieszkańca wpływa na wizerunek oraz dodatkową promocję firm Partnerów,
a także zwiększa liczbę klientów dla usług tych podmiotów. Karta jest wydawana
bezpłatnie,

tak

samo

jak

bezpłatne

jest

przystąpienie

do

Programu

przez przedsiębiorców.
Do końca roku 2019 do Programu przystąpiło 53 firmy. Liczba osób korzystających
z karty ciągle rośnie i na dzień 28 kwietnia 2020 roku mamy 7.528 wydanych kart.
Największy wzrost w wydawaniu kart odnotowano od momentu możliwości uzyskania
zniżek przy zakupie biletów na basen.

10.2. Promocja i sport
Działania podjęte w ostatnich latach przez marecki samorząd pokazują, że sport,
rekreacja, działalność prozdrowotna jest bardzo ważnym segmentem działalności
120

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
publicznej w Markach. Sport, jako aktywność społeczna, powinien być dostępny
dla wszystkich, dostosowany do potrzeb rożnych grup (wiekowych, sprawnościowych,
do zainteresowań i potrzeb mieszkańców). Oferta sportowa dla mieszkańców dobierana
jest w taki sposób, by była atrakcyjna i dostępna dla każdego bez względu na wiek,
miejsce zamieszkania czy status społeczny. Podejmowane działania mają na celu
wspieranie i aktywizację wszystkich grup społecznych, w szczególności dzieci
i młodzież, ale także tych, którzy uprawiają sport, rekreację, jakąkolwiek aktywność
ruchową okazjonalnie na terenie naszego miasta.
Samorząd miasta Marki systematycznie realizuje zadania na rzecz wsparcia sportu,
rekreacji i aktywności ruchowej w Markach przez znaczące jego finansowanie, zarówno
jeśli

chodzi

o

modernizację

istniejącej

infrastruktury

sportowo-rekreacyjnej,

jak i budowę nowoczesnych funkcjonalnych obiektów sportowych i rekreacyjnych
czy placów zabaw. Znaczące wsparcie finansowe i organizacyjne otrzymują kluby
sportowe, stowarzyszenia, oraz uczniowskie kluby sportowe.
W 2019 roku zrealizowano szereg inwestycji z zakresu sportu i rekreacji. Przy
ulicy Zygmuntowskiej oddano do użytku Podwórko Talentów Nivea, które dzięki
zaangażowaniu mieszkańców miasto wywalczyło w ogólnopolskim konkursie.
Wybudowano integracyjny plac zabaw w Strudze.
do użytku część edukacyjną

W sierpniu 2019 roku oddano

Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego

przy ulicy Wspólnej oraz zrealizowano rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Żołnierzy AK II Rejonu „Celków” przy ulicy Szkolnej wraz z zapleczem
rekreacyjno-sportowym.
W 2019 roku odbył się szereg imprez o charakterze sportowym, których
organizatorem, współorganizatorem lub partnerem było miasto Marki. Największymi
wydarzeniami, których organizatorem lub współorganizatorem był marecki samorząd
były: Poland Bike Marathon (edycja letnia i zimowa), Memoriał Bercika, Bieg Nocny
Marek, Bieg Tropem Wilczym, Olimpiada Przedszkolaków, Mała Mila Marecka.
W 2019 roku 18 wydarzeń sportowych zostało objętych honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Marki.
Odbyły się trzy edycje projektu sportowego dla mam „RUSZAMY MAMY”.
Projekt składa się z zajęć sportowych dla pełnoletnich kobiet, mieszkanek Marek
i równolegle zajęć ogólnorozwojowych dla ich dzieci (od 3-9 lat). Podczas zajęć
sportowych uczestniczki poprawiają zarówno kondycję fizyczną jak i psychiczną.
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Na zajęciach pojawią się elementy pilatesu, fitness, zumby, strechingu i aerobiku.
Dzieci w tym czasie mają zajęcia ruchowe, edukacyjne i plastyczne.
W zakresie działań na rzecz rozwoju sportu na podstawie Uchwały
nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu
rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania przyznano następujące kwoty dotacji:
Tabela 18. Przyznane dotacje na podstawie otwartego konkursu projektów oraz w trybie pozakonkursowym
Na podstawie otwartego konkursu projektów zgodnie z Uchwałą nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących
sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
Lp.

Podmiot

kwota dotacji

Rodzaj zadania

w 2019 r.

Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji
Uczniowski Klub Sportowy fizycznej i umysłowej poprzez organizowanie zajęć
1

Struga Wczasowa 5, 05-261 warcabowo-szachowych, organizację imprez sportowych,
Marki

szkolenie

zawodników,

przygotowanie

27 000,00

do

współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2019 r.
Uczniowski Klub Sportowy
2

Salto Szkolna 9, 05-270
Marki
Uczniowski Klub Sportowy

3

Same Judo 11 listopada 45,
05-091 Ząbki
Uczniowski Klub Sportowy

4

Marki Szkolna 9, 05-270
Marki

Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki sportowej
w 2019 r.

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia
rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w judo w Markach

Program sportowy dla dzieci i dorosłych z terenu Miasta
Marki

19 000,00

36 000,00

16 000,00

Uczniowski Klub Sportowy
5

Szabla Ząbki Słowackiego

Szkolenie zawodników UKS Szabla Ząbki

8 000,00

21, 05-091 Ząbki
Klub Sportowy Acro Dance
6

Darwina 15 lok. A/9, 03488 Warszawa

Szkolenie sportowe oraz promocja tańca sportowego
wśród mieszkańców Gminy Miasta Marki

35 000,00

Klub Sportowy Markowi
7

Biegacze Małachowskiego

Sportowo i Zdrowo 3

8 000,00

1/6, 05-270 Marki

8

Uczniowski Klub Sportowy

Prowadzenie zajęć sportowych z lekkiej atletyki,

Trójka Pomnikowa 21, 05-

turystyki

260 Marki

sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Marki

rowerowej

oraz

organizacja

zawodów

8 000,00
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Klub Sportowy Akademia
10

Sportu Marki Zabawna 6,
05-270 Marki

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży aktywnego
stylu życia i wypoczynku w tym propagowanie rozwoju
piłki nożnej i innych dziedzin sportów ruchowych na

23 000,00

ternie miasta Marki

Na podstawie art. 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz
kontroli ich wykorzystania (tryb pozakonkursowy):
Uczniowski Klub Sportowy
1

Salto Szkolna 9, 05-270
Marki

Majówka akrobatyczna – Zgrupowanie zawodników
UKS Salto Marki

5 420,00

Uczniowski Klub Sportowy
2

3

Salto Szkolna 9, 05-270

ACRO CAMP – Zgrupowania szkoleniowe zawodników

Marki

UKS Salto Marki

WWL Badminton Club
Wspólna 31a, 05-270 Marki
Klub Sportowy Markowi

4

Biegacze Małachowskiego
1/6, 05-270 Marki

Udział

zawodników

WWL

Badminton

Club

7 600,00

w

Indywidualnych Mistrzostwach Świata Seniorów w

2 852,50

Badmintonie
Treningi biegowe na bieżni lekkoatletycznej w MCER
Marki

Razem kwota dotacji:

3 000,00

198 872,50

Tabela 19. Działania promocyjne podejmowane w 2019 roku
LP

MIESIĄC

NAZWA

1

STYCZEŃ

27. FINAŁ WOŚP (współorganizacja)

2

STYCZEŃ/LUTY

KINO ZIMOWE

3

LUTY

LODOWISKO, ZAMKNIĘCIE FERII

4

MARZEC

BIEG TROPEM WILCZYM (współorganizacja)
KONWENT

KOBIET-SZMINKA/FINAŁ

KONKURSU KOBIETA Z

5

MARZEC

MARKĄ (współorganizacja)

6

MARZEC

ZIMOWY POLAND BIKE MARATON (współorganizacja)

7

KWIECIEŃ

PRZEDPREMIEROWY POKAZ FILMU RUDY

8

KWIECIEŃ

OTWARCIE PLACU NIVEA NA UL. ZYGMUNTOWSKIEJ

9

MAJ

ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ

10

MAJ

OTWARCIE PRZEDSZKOLA NA UL. DUŻEJ

11

MAJ

NOC MUZEÓW

12

MAJ

1. URODZINY CAF3
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13

CZERWIEC

MŁODZIEŻOWA SESJA RADY MIASTA

14

CZERWIEC

DNI MAREK

15

CZERWIEC

VI BIEG NOCNY MAREK (współorganizacja)

16

LIPIEC/SIERPIEŃ

KINO LETNIE

17

LIPIEC

POCZĄTEK AKCJI NA WEEKEND ZOSTAJĘ W MARKACH

18

LIPIEC

XIII WYŚCIG ROWEROWY - MEMORIAŁ BERCIKA (współorganizacja)

19

LIPIEC

GASTRO FESTIWAL NA TRAWIE
OBCHODY

75.

ROCZNICY

ROZSTRZELANIA

MIESZKAŃCÓW

20

LIPIEC

W 1944 ROKU

21

SIERPIEŃ

75. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

22

SIERPIEŃ

99. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920

23

SIERPIEŃ

GASTRO FESTIWAL NA TRAWIE

24

SIERPIEŃ

ZAKOŃCZENIE AKCJI NA WEEKEND ZOSTAJĘ W MARKACH

25

WRZESIEŃ

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

26

WRZESIEŃ

LETNI POLAND BIKE MARATON

27

WRZESIEŃ

MAŁA MILA MARECKA

28

WRZESIEŃ

IV OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW

29

WRZESIEŃ

NARODOWE CZYTANIE

30

WRZESIEŃ

POŻEGNANIE LATA W PARAFII P.W. ŚW. IZYDORA

31

WRZESIEŃ

DZIEŃ RODZINY - PARAFIA NA ZĄBKOWSKIEJ

32

WRZESIEŃ

80. ROCZNICA AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

33

WRZESIEŃ

BIEG PILECKIEGO (współorganizacja)

34

WRZESIEŃ

80. ROCZNICA PAŃSTWA PODZIEMNEGO

35

WRZESIEŃ

50. LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

36

WRZESIEŃ

XV SPARTAKIADA (współorganizacja)

37

PAŹDZIERNIK

ZJAZD ARCHIWISTÓW

38

PAŹDZIERNIK

DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

39

PAŹDZIERNIK

SENIORIADA

40

PAŹDZIERNIK

77. ROCZNICA MORDU NA WIĘŹNIACH PAWIAKA

41

LISTOPAD

101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

42

LISTOPAD

OTWARCIE MCER ( z MIM)

43

GRUDZIEŃ

WIGILIA SENIORÓW

44

GRUDZIEŃ

V JARMARK ŚWIĄTECZNY
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Fot. 24 Kruczek 75 Rocznica rozstrzelania mieszkańców

Fot. 25 Rocznica Bitwy Warszawskiej

Fot. 26 Rocznica wybuchu wojny
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Fot. 27 Zjazd Archiwistów

Fot. 28 Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe
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10.3. Działania Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
w Markach
Marecki Ośrodek Kultury (MOK) w 2019 roku prowadził następujące formy
działalności: stałe sekcje i zespoły (24 grupy), warsztaty artystyczne, spotkania,
wystawy. Organizował koncerty, spektakle, wystawy, wycieczki, spotkania i prelekcje
oraz wydarzenia wspólnie z Urzędem Miasta Marki.
W działaniach MOK wzięło udział ok. 10 549 osób, w tym w formach stałych 666 osób
tygodniowo, w wydarzeniach – 9 799, a w akcji Zima w mieście i Lato w mieście
84 dzieci.
Najważniejsze przedsięwzięcia roku 2019 to: „NIE TAKI STRASZNY DWÓR”
w ramach Dni Marek, „XIII PREZENTACJE PLASTYKI MARECKIEJ”, „NOC
POLSKICH OSKARÓW”. Uruchomiliśmy nowe projekty, np. konkurs recytatorski
dla dzieci, cykl spotkań adresowany do dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodziców
POZNAJMY SIĘ, adresowane do młodzieży „MEDIA BEZ TAJEMNIC” oraz nowe
zajęcia

stałe.

Włączyliśmy

się

w

organizację

festiwalu

teatralnego

„STAR RADZYMIN”, który teraz nosi nazwę „STAR RADZYMIN MARKI”.
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Tabela 20. Podsumowanie ilości wydarzeń artystycznych i spotkań tematycznych MOK

20

20

6

4

7

2

41

34

inne

taneczne

pokazy

spotkania

warsztatowe

sesje

filmowe

projekcje

wycieczki

plenerowe

wydarzenia

wystawy

koncerty

spektakle

Wydarzenia

3

6

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY I WYDARZENIA
GIEŁDA

PROJEKTÓW

EDUKACJI

KULTURALNEJ

POWIATU

WOŁOMIŃSKIEGO II edycja konkursu dla realizatorów edukacji kulturalnej ze szkół,
instytucji kultury, NGO, realizacja w Pałacu w Chrzęsnem.
POZNAJMY
z

SIĘ

-

Cykl

niepełnosprawnościami,

spotkań

którego

celem

adresowany
jest

do

zbudowanie

rodziców
grupy

dzieci
wsparcia

oraz opracowanie programu zajęć dla dzieci. Odbyły się cztery spotkania dla rodziców,
warsztat muzyczny dla dzieci poprowadzony przez Anię Brodę oraz specjalna edycja
Fabryki Prezentów.
NIE TAKI STRASZNY DWÓR - Zrealizowany w ramach DNI MAREK. Punktem
kulminacyjnym była opera STRASZNY DWÓR w wykonaniu solistów Opery
Narodowej, w programie także: spektakl Teatru Akt SEN KUSTOSZA, akcja
DRZEWO - KREACJA, PAŁACOWE PODWÓRKO dla dzieci, historyczny pokaz
mody, warsztaty plastyczne
ECO MAGIA - Plenerowa inauguracja akcji NA WEEKEND ZOSTAJĘ Z RODZINĄ
W MARKACH. W programie ekologczne krasnale, eko mural, eko-altana,
eko-instalacje, eko-warsztaty oraz koncerty Ani Brody i zespołu Nic Wielkiego;
IMRESJE BABIEGO LATA - Zakończenie akcji NA WEEKEND ZOSTAJĘ
Z RODZINĄ W MARKACH w Parku Miejskim: scena ogródkowa, warsztaty, wystawa
plenerowa, koncert Reni Jusis;
FESTIWAL PLANSZÓWEK - Cykliczne spotkania weekendowe miłośników gier
planszowych z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2019 roku 15 spotkań
z udziałem 285 osób.
DYZIO MARZYCIEL - Konkurs recytatorski dla przedszkolaków na wykonanie
wiersza Juliana Tuwima połączony z prezentacjami teatralnymi i warsztatami. Pierwsza
edycja.
128

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
koordynatorka Aleksandra Sarnowska
STRASZNY FESTIWAL - Konkurs wokalny na wykonanie piosenki „z dreszczykiem”,
o duchach, kryminalnej etc. Nagrodzono 6 solistów i jeden zespół.
STAR RADZYMIN MARKI - Festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży po raz pierwszy
współrealizowany przez Marecki Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Radzymin. W konkursie zaprezentowano 9 przedstawień z udziałem
113 młodych aktorów. W gali Festiwalu, która odbyła się w sali koncertowej Biblioteki
w Radzyminie wzięło udział ok. 150 osób.
XIII PREZENTACJE PLASTYKI MARECKIEJ - Prezentacja prac trzydziestu sześciu
mareckich artystów w ramach ekspozycji współczesnej oraz ekspozycja historyczna
z pracami Konstantego Čiurlionisa, Tadeusza Lużyńskiego i Mieczysława Misiurskiego.
W ramach wernisażu i finisażu zrealizowano koncerty z udziałem Anny Lubańskiej,
Agnieszki Lużyńskiej, Aleksandry Jankowskiej, Jerzego Łazewskiego, 5
POLSKIE OSKARY - Prezentacja dwunastu polskich artystów nagrodzonych Oscarem
w latach 1942-2015, plakaty, fotografie oraz instalacje Ida, Lista Schindlera,
Na ścieżkach dźwięku, Fantazja. Zrealizowano w ramach Nocy Muzeów.
DZIEŃ DOBRY, PANIE COURBET - Plenerowa wystawa reprodukcji obrazów
o tematyce związanej z latem i wakacjami, autorów takich jak Édouard Manet, Maurice
Utrillo, Paul Gauguin, Henri Matisse, William Turner, Stanisław Wyspiański,
Ferdynand Ruszczyc, Edward Dwurnik, a także reprinty starych fotografii z letnią
modą, plażami;
DETALE I MOTYWY - Wystawa zbiorowa współczesnego malarstwa polskiego, m.in.
Edward Dwurnik, Jacek Maślankiewicz, Dawid Pataraia.
WYDAWNICTWA: OBSERWATOR KULTURY - informator kulturalny, bezpłatny,
miesięcznik, nakład 600 egz. współwydawca Wodociąg Marecki, w 2019 roku
10 numerów oraz wersja elektroniczna www.obserwatorkultury.pl
GIEŁDA

PROJEKTÓW

EDUKACJI

KULTURALNEJ

POWIATU

WOŁOMIŃSKIEGO folder, nakład 150 egz.
ANTYKAWARIAT MUZYCZNY gazeta okolicznościowa poświęcona twórczości
i życiu Stanisława Moniuszki, bezpłatna, nakład 200 egz.;
KATALOGI WYSTAW - Wydano katalogi do wystaw: XIII Prezentacje Plastyki
Mareckiej, Detale i motywy, Dzień dobry, panie COURBET, nakłady 100-150 egz.
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Fot. 29 Przykłady działalności MOK w Markach

10.4. Działania Biblioteki Publicznej w Markach
Marecka Biblioteka od lat oprócz działań związanych z typową organizacją
wypożyczania swoich zasobów prowadzi działania mające na celu rozpowszechnianie
czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców.
Od stycznia 2018 roku Biblioteka Publiczna Miasta Marki oferuje czytelnikom
dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych
ze wszystkich dziedzin wiedzy ACADEMICA (ponad 2,2 mln dokumentów).
Ze zbiorów z domeny publicznej oraz tych, które udostępniane są na wolnych
licencjach można korzystać bez ograniczeń na stronie www.academica.edu.pl.
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Czytelnicy w Markach korzystają również z dostępu do platformy do PWN IBUK
LIBRA, oferującej dostęp do 2 000 pozycji z zakresu literatury pięknej
i popularnonaukowej. Platforma umożliwia interaktywną nawigację po rozdziałach,
wyszukiwanie wewnątrztekstowe, dodawanie zakładek, wyszukiwanie słów i fraz
w tekście, tagowania ważnych fragmentów.
Biblioteka Publiczna Miasta Marki prowadzi współpracę z serwisem LEGIMI,
oferującym dostęp do 25 000 tytułów e-booków i audiobooków przede wszystkim
z dziedziny literatury popularnej z których można korzystać na różnych nośnikach:
smartfon, tablet, komputer, czytnik). Jest to forma dostępu do książki, która cieszy się
ogromną popularnością.
W roku 2019

do księgozbioru włączono 3 740 woluminów książek

i 99 audiobooków. Zakończyliśmy rok faktyczną liczba księgozbioru 73 195, z czego
29 568 woluminów to księgozbiór dla dorosłych, 13 959 woluminów dla dzieci,
14 553 woluminy Filii w Pustelniku i 15 119 woluminów Filii w Strudze. Biblioteka
gromadzi również tzw. zbiory specjalne (audiobooki i filmy). Na 31 grudnia 2019 roku
w

księgach

inwentarzowych

zbiorów

specjalnych

odnotowano

777

pozycji

(679 audiobooków i 98 filmów), z tego 99 zakupionych w roku sprawozdawczym.
W

ramach

wieloletniego

programu

MKiDN

„Narodowy Program

Rozwoju

Czytelnictwa. Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, z którego
Biblioteka uzyskała dotację w wysokości 18 000,00 zł zakupiono 801 pozycji, w tym
750 książek i 51 audiobooków”. Zaprenumerowano 11 tytułów czasopism bieżących,
które udostępniane są na zewnątrz i w czytelni.
Z księgozbioru Biblioteki Publicznej Miasta Marki w 2019 roku korzystało
4 972 czytelników, którzy dokonali 80 779 wypożyczeń, w tym: 78 070 książek,
1 413 zbiorów specjalnych, 1 118 czasopism. Liczba odwiedzin w trzech placówkach
bibliotecznych wyniosła 38 686.

Biblioteka Publiczna Miasta Marki przeprowadziła organizację następujących
wydarzeń:
Tabela 21. Podsumowanie ilości wydarzeń artystycznych i spotkań tematycznych Biblioteka Publiczna
Formy popularyzacji książki i czytelnictwa

Liczba spotkań

Liczba uczestników

Lekcje biblioteczne dla dzieci

42

1353

Spotkania teatralne dla dzieci

7

490
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Warsztaty literacko-plastyczne+ Gralnia

15

648

Spotkania autorskie

7

287

NOC MUZEÓW

1

48

Konkursy

1

51

Ogólnopolska akcja NARODOWE CZYTANIE

1

79

Ogólnopolska akcja „NOC BIBLIOTEK”

1

50

Wystawa okolicznościowa na rok Moniuszki przekazana

1

Ok.100 osób

1

Ok.100 osób

przez Bibliotekę Wojewódzką, prezentowana w czasie DNI
MAREK i w pomieszczeniach biblioteki przy ul. Lisa Kuli
3A.
Jarmark świąteczny- Książka pod choinkę - kiermasz

Program Dyskusyjne Kluby Książki jest realizowany w formie programu
dotacyjnego dla wojewódzkich bibliotek publicznych. Strategicznymi celami programu
są: promocja kultury literackiej i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk
skupionych

wokół

bibliotek

publicznych,

zachęcenie

nowych

użytkowników

do korzystania z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania
mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie
proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy).
Celem programu jest również popularyzacja idei DKK w środowiskach do tej pory
niezaangażowanych w ruch. Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Publicznej
Miasta Marki działa od 2017 roku. W 2019 odbyło się 12 spotkań, w których
uczestniczyło od 9 do 12 osób.
Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa:
 II Wołomińska Giełda Projektów Edukacji Kulturalnej w Chrzęsnem
organizowana przez Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
– Biblioteka Publiczna Miasta Marki prezentowała projekt „GRALNIA”rodzinne spotkania z planszówkami, warsztatami i przedstawieniami teatralnymi
 Instytut Książki – kampania społeczna „Mała Książka- Wielki Człowiek”
 Biblioteka Główna M.st. Warszawy – Biblioteka Wojewódzka – udział
m.in. w przeglądach nowości, wsparcie merytoryczne, szkolenia zawodowe.
 Biblioteka Powiatowa im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
– współpraca m.in.w zakresie szkoleń zawodowych
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 Urząd Miasta Marki, szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne w Markach
oraz lokalne organizacje pozarządowe – organizowanie konkursów, lekcji
bibliotecznych, pokazów teatralnych dla uczniów, wydarzeń ogólnomiejskich itp
Tabela 22. Przykłady działań dot. promocji czytelnictwa
TEMATY I FORMY PRACY

LICZBA
UCZESTNIKÓW

Teatrzyk Krak Art. „Kraina lodu”

80

Przedszk. Miejskie „Wesoły Skrzat”
Książka na ferie - „Wypożycz książkę na wolne dni”

70

Emi i tajny klub Super Dziewczyn- spotkanie

62

autorskie z A. Mielech
Teatr Igraszka – „Podróż za horyzont”

67

Niepubl.Przedsz. „Pluszowy miś” i Państw. Przedsz.
Nr 2 w Markach
Teatrzyk,,Arlekin”- ,, Jak Ania złośnica została
zajączkiem

wielkanocnym”;

58

Niepubliczne

przedszkole Kajtuś Czarodziej oraz Krasnal
„Książka na wolne dni” - „Weź książkę na święta”

55

Książka na majówkę - „Wypożycz książkę na wolne

80

dni”
Teatrzyk ,, Co w trawie piszczy” Edu Artis

65

z Krakowa; Niepubliczne przedszkole,, Pluszowy
Miś oraz Krasnal”
Dni Marek „Nie taki straszny dwór”. Wystawa w 100

Ok.100

rocznicę urodzin St. Moniuszki
Narodowe czytanie 2019, Michał Zawadka, Em-Ka

60

event
Mała Książka Wielki Człowiek
promocja

projektu

czytelniczego

75
dla

dzieci.

(Przedszkole nr 5)
Przedstawienie teatralne Krak-Art. ,, Jacek i Placek”

65

Mosty-spotkanie autorskie z K. Jaissle dla młodzieży

53

Spotkanie autorskie – Marlena Rytel oraz otwarcie

70

biblioteki w MCR
Prezentacja w Przedszkolu Miejskim nr 3,, Bajkowy

70

Świat” programu ,, Mała książka wielki człowiek”
Jarmark świąteczny - kiermasz

50
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Fot. 30 Działalność biblioteki
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Budżet obywatelski

11.

11.1. Realizacja Mareckiego Budżetu Obywatelskiego
W 2019 roku po przeprowadzeniu przez Zespół do spraw Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego ewaluacji zasad MBO w dniu 17 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Marki
uchwałą Nr VIII/89/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym
części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego

oraz

Mareckiego

Młodzieżowego

Budżetu

Obywatelskiego

wprowadziła zmiany w regulaminie Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Stworzono
zasady i regulamin Mareckiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego dając
narzędzia i możliwości współdecydowania o środkach z budżetu miasta gronu młodych
mieszkańców miasta Marki.

Wprowadzono także zmiany dostosowujące zapisy

regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Niestety uchwałą Nr 10.166.2019
z dnia 8 maja 2019 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
Regionalna Izba Obrachunkowa orzekła nieważność uchwały Nr VIII/89/2019. W
konsekwencji nie udało się przeprowadzić kolejnej edycji Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego. Po otrzymaniu uchwały RIO, Rada Miasta oraz Zespół ds. MBO
wspólnie pracowały nad nowymi zapisami regulaminu Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego, aby był on w pełni zgodny z zapisami artykułu 5a ustawy
o samorządzie gminnym.
Równolegle trwały prace nad stroną dedykowaną Mareckiemu Budżetowi
Obywatelskiemu, aby była nowoczesna, przejrzysta i dostosowana do potrzeb procesu
MBO.
Strona dedykowana procedurze to zdecyduj.marki.pl, gdzie znaleźć można regulamin,
informacje o bieżącym etapie MBO czy też w przystępnej formie pytanie-odpowiedź,
szczegóły na temat procedury MBO. Są tam wszystkie dotychczasowe inwestycje, jakie
w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi

12.

12.1. Roczny program współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2019
Uchwała nr LXVII/607/2018 Rady Miasta Marki z dnia 17 października 2018 roku w
sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
OPIS REALIZACJI:
Burmistrz Miasta Marki Zarządzeniem Nr 0050.172.2018 z dnia 26 listopada
2018 r. ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na wsparcie w latach 2019-2021 realizacji zadań
publicznych w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Pozostałe konkursy były ogłaszane systematycznie w roku
2019.
Burmistrz miasta w roku 2019 ogłosił 5 konkursów ofert na realizację zadań
publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Konkursy ofert obejmowały
następujące priorytetowe obszary współpracy Gminy Miasto Marki z organizacjami
pozarządowymi:
-

upowszechnianie kultury fizycznej;

-

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

-

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie
alkoholizmu i narkomanii;

-

oraz na podstawie uchwały Rady Miasta nr XXV/170/2012 wspieranie sportu.

Tabela 23. Tabela przyznanych dotacji w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację zadań w roku 2019
Numer
zarządzenia

Nazwa organizacji

Kwota przyznanej dotacji

Nazwa programu

na rok 2019

Prowadzenie w latach 2019-2021 programu
0050.172.2018

Fundacja
Serce

Otwarte integracji

społecznej

mieszkańców

Gminy

i

zawodowej
Miasto

dla

Marki

157 860,00

w Centrum Integracji Społecznej
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Numer
zarządzenia

Nazwa organizacji

Nazwa programu

Kwota przyznanej dotacji
na rok 2019

Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa
kondycji fizycznej i umysłowej poprzez

0050.001.2019
(na podstawie
uchwały Rady

Uczniowski Klub
Sportowy Struga

organizowanie zajęć warcabowo-szachowych,
organizację imprez sportowych, szkolenie

Miasta nr

zawodników, przygotowanie do

XXV/170/2012)

współzawodnictwa dzieci i młodzieży

27 000,00

w 2019 r.
0050.001.2019
(na podstawie
uchwały Rady

Uczniowski Klub

Szkolenie sportowe z gimnastyki i akrobatyki

Sportowy Salto

sportowej w 2019 r.

19 000,00

Miasta nr
XXV/170/2012)
0050.001.2019
(na podstawie
uchwały Rady

Uczniowski Klub
Sportowy Same Judo

Miasta nr

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz
zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w

36 000,00

judo w Markach

XXV/170/2012)
0050.001.2019
(na podstawie
uchwały Rady

Uczniowski Klub

Program sportowy dla dzieci i dorosłych z

Sportowy Marki

terenu Miasta Marki

16 000,00

Miasta nr
XXV/170/2012)
0050.001.2019
(na podstawie

Uczniowski Klub

uchwały Rady

Sportowy Szabla

Miasta nr

Ząbki

Szkolenie zawodników UKS Szabla Ząbki

8 000,00

XXV/170/2012)
0050.001.2019
(na podstawie
uchwały Rady

Klub Sportowy Acro
Dance

Miasta nr

Szkolenie sportowe oraz promocja tańca
sportowego wśród mieszkańców Gminy

35 000,00

Miasta Marki

XXV/170/2012)
0050.001.2019
(na podstawie
uchwały Rady

Klub Sportowy
Markowi Biegacze

Sportowo i Zdrowo 3

8 000,00

Miasta nr
XXV/170/2012)
0050.001.2019
Uczniowski Klub
(na podstawie
uchwały Rady

Sportowy Trójka

Prowadzenie zajęć sportowych z lekkiej
atletyki, turystyki rowerowej oraz organizacja 8 000,00
zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z
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Numer
zarządzenia

Nazwa organizacji

Miasta nr

Nazwa programu

Kwota przyznanej dotacji
na rok 2019

terenu miasta Marki

XXV/170/2012)

Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży

0050.001.2019

Klub Sportowy

aktywnego stylu życia i wypoczynku w tym

Akademia Sportu

propagowanie rozwoju piłki nożnej i innych

Marki

dziedzin sportów ruchowych na ternie miasta

23 000,00

Marki
0050.005.2019

Stowarzyszenie
Razem w przyszłość

Świetlica środowiskowa Chata

70 000,00

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w

0050.005.2019

Fundacja Otwarte
Serce

formie specjalistycznej realizującej zadanie
pomocy dla dzieci i młodzieży wychowującej

100 000,00

się w rodzinach dotkniętych problemem
alkoholowym lub narkomanii

0050.028.2019

0050.028.2019

Fundacja Ewy
Johansen Talent

Symfonia na skrzypce i DJ-ja. Vol.2 – projekt
upowszechniający kulturę kierowany dla
szkół podstawowych Miasta Marki

Stowarzyszenie Marki Wycieczka rowerowa Śladami Mareckich
Pustelnik Struga

18 600,00

kapliczek

1 200,00

Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet

0050.037.2019

Uczniowski Klub
Sportowy Sanchin

Bezpieczna Kobieta wraz z zajęciami
edukacyjnymi dla dzieci uczestniczek kursu

10 000,00

i zajęciami z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej

0050.037.2019

0050.037.2019

0050.037.2019

Uczniowski Klub

Bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe dla

Sportowy Sanchin

maluchów z elementami logopedii

Fundacja Rozwoju

Aktywne Marki - warsztaty jogi wraz z

Kolor

zajęciami fizycznymi

Uczniowski Klub

Zajęcia ogólnorozwojowe z podstawami

Sportowy Box Garda

boksu dla dzieci i młodzieży

12 000,00

10 000,00

15 000,00

Mareckie
0050.037.2019

Stowarzyszenie

Rowerowe Marki II

5 000,00

Majowe Rowerowe Marki

8 000,00

Rowerowe
Stowarzyszenie
0050.037.2019

Marcin
Turystycznego Klubu
Rowerowego Trybik
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Numer
zarządzenia

Nazwa organizacji

Nazwa programu

Kwota przyznanej dotacji
na rok 2019

Mareckie
0050.123.2019

0050.123.2019

Stowarzyszenie

Spartakiada Rodzinna CZAT 2019 „Podróż w 20 000,00

Gospodarcze

kosmos”

Ochotnicza Straż
Pożarna w Markach

2 500,00
Piknik rodzinny: kultura, historia i militaria

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących prowadzenia przez jednostki
samorządu terytorialnego programów polityki zdrowotnej, konkursy ofert z zakresu
ochrony i promocji zdrowia były ogłaszane na innych podstawach prawnych i chociaż
w niektórych z tych konkursów dopuszczalny był udział organizacji pozarządowych,
to w roku 2019 żadna organizacja pozarządowa nie otrzymała dotacji na realizację tych
zadań. konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – ogłoszony Zarządzeniem
Nr 0050.165.2018 z dnia 20 listopada 2019 roku.
W pięciu (+jeden ogłoszony w roku 2018) rozstrzygniętych konkursach uczestniczyły
22 różne organizacje pozarządowe. Dotację na realizację zadań otrzymało 22 z nich.
Kluby sportowe na podstawie uchwały Rady Miasta Marki nr XXV/170/2012 z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania
dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania
poza ogłoszonym konkursem zgłaszały potrzebę dofinansowania zadań na realizacje
zadań publicznych.
W trybie paragrafu 12 Uchwały nr XXV/170/2012 Rady Miasta Marki z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania
dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania 4 kluby
sportowe złożyły wnioski i otrzymały dotację na realizację zadań:
Tabela 24. Dotacje dla klubów sportowych w trybie pozakonkursowym
Kwota
Nazwa organizacji

Nazwa programu
przyznanej dotacji

Uczniowski Klub Sportowy Salto

Uczniowski Klub Sportowy Salto

Majówka akrobatyczna – Zgrupowanie zawodników
UKS Salto Marki
ACRO CAMP – Zgrupowania szkoleniowe zawodników
UKS Salto Marki

5.420,00

7.600,00
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Udział

zawodników

WWL

Badminton

Club

w

Indywidualnych Mistrzostwach Świata Seniorów w 2.852,50

WWL Badminton Club

Badmintonie
Klub Sportowy Markowi Biegacze

Treningi biegowe na bieżni lekkoatletycznej w MCER
Marki

3.000,00

W zakresie wszystkich obszarów priorytetowych organizacje same zgłaszały
potrzebę realizacji zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tak zwanych „małych grantów”). Obszary, w których organizacje
uzyskiwały dotację na realizację zadań publicznych to:
 działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością;
 nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 wypoczynku dzieci i młodzieży
 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie
alkoholizmu i narkomanii;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 turystyki;
 kultury i sztuki.
Tabela 25. Dotacje dla organizacji na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
Kwota

przyznanej

Nazwa organizacji

Nazwa programu

Uczniowski Klub Sportowy Marki

W zdrowym ciele zdrowy duch

10.000,00

Stołeczna Wyprawa Pamięci

10.000,00

Festyn Wędkarski z okazji Dnia Dziecka

4.600,00

Rodzinny Piknik Pozwólcie dzieciom

4.000,00

Harcerskie Lato 2019

10 000,00

Chorągiew

Stołeczna

Związku

Harcerstwa Polskiego

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku
Wędkarskiego w Warszawie

Fundacja Filii Dei
Chorągiew

Stołeczna

Harcerstwa Polskiego

Związku

Polski Związek Niewidomych Okręg Zorganizowanie

dotacji

wyjazdu

Mazowiecki

Rehabilitacyjnego Bałtyk

Fundacja Pomocna Ręka

A juści ludowisko

letniego

do

Ośrodka

9.120,00
9.782,00
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Nazwa organizacji

Nazwa programu

emocjonalnego rozwoju rodziny w trzeźwości.

Stowarzyszenie Heimur
Polskiego

Zapobiegania

dotacji

Poradź sobie z uzależnieniem. Działania na rzecz duchowego i

Fundacja Oxylium

Oddział

Kwota

Wczesne wspomaganie dziecka

5.000,00
4.300,00

Towarzystwa

Narkomanii

w Marecka Akademia Rodzinna Kompas

5.480,00

Warszawie

Fundacja Oxylium

Poradź sobie z uzależnieniem. Działania na rzecz duchowego i
emocjonalnego rozwoju rodziny w trzeźwości.

5.000,00

Organizacje pozarządowe mogą się spotykać i działać w Centrum Aktywności
Fabryczna 3. Miejsce to funkcjonuje od końca maja 2018 roku. Co miesiąc przez CAF 3
przewija się ok 1 000 osób. Jest to miejsce otwarte dla wszystkich i mieszkańcy
przychodzą zarówno indywidualnie, jak i w zorganizowanych grupach. Odbywają się tu
zarówno warsztaty szycia i kino, warsztaty dla rodzin, ale także zebrania wspólnot
lokalnych, spotkania i potańcówki dla seniorów, szkolenia dla organizacji
pozarządowych, zbiórki harcerskie itp.
Dużym uznaniem i powodzeniem cieszyło się szkolenie zorganizowane w CAF 3
w maju dla organizacji pozarządowych dotyczące nowego sposobu wypełniania
wniosków dotacyjnych (od 1 marca 2019 roku). Na szkoleniu było ok 15 osób
z różnych organizacji.

Fot. 31 Wnętrza CAF3
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12.2. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy
Miasto Marki
Na terenie Marek funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych. Są to organizacje
zarówno rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i w ewidencjach Starosty
Powiatu Wołomińskiego. Najczęściej organizacje te rejestrują się na terenie Marek
i na tym terenie prowadzą swoją działalność. Są także organizacje ogólnopolskie,
których oddziały terenowe działają na terenie Marek. Ponieważ Gmina nie prowadzi
tych rejestrów, wiedzę o działalności organizacji pozarządowych może czerpać jedynie
poprzez ich widoczną aktywność na terenie Gminy. Do organizacji mających siedzibę
(lub działających jako oddział) w Markach należą:
LP

Nazwa organizacji i siedziba

1.

62. Szczep Harcerski „Gaudium” ZHR, Marki - ul. Pomnikowa 21,

2.

62. Szczep Harcerski Polanie ZHP Marki - ul. Szkolna 9,

3.

Fundacja Filii Dei, Marki - ul. Kasztanowa 21,

4.

Fundacja Marecki Klub Kobiet z Pasją, Marki - ul. Architektów 35,

5.

Fundacja Nasza Bajka, Marki - ul. Duża 5d/U50,

6.

Fundacja Otwarte Serce, Marki - ul. Spokojna 9,

7.

Fundacja Pomocna Ręka, Marki – ul. Lisa Kuli 7,

8.

Fundacja Przyjaciele Marek, Marki - ul. Rodziewiczówny 16,

9.

Fundacja Rozwoju Kolor, Marki - ul. Żółkiewskiego 1,

10.

Fundacja Zielone Pojęcie, Marki - ul. Żurawinowa 23B,

11.

Klub Sportowy Akademia Sportu Marki, Marki - ul. Zabawna 6,

12.

Klub Sportowy Markowi Biegacze, Marki - ul. Małachowskiego 1/6,

13.

Koło nr 14 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Marki – Al. Piłsudskiego 37,

14.

Koło nr 14 Polskiego Związku Wędkarskiego, Marki – ul. Fabryczna 3,

15.

Marecki Klub Sportowy Sparta, Marki - ul. Sikorskiego 5,

16.

Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze, Marki - ul. Fabryczna 3,

17.

Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe, Marki – ul. Ciurlionisa 4,

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach, Marki - ul. Duża 1B,

19.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki - ul. Odrowąża 24,

20.

Stowarzyszenie "Marki-Pustelnik-Struga", Marki – ul. Ząbkowska 64,

21.

Stowarzyszenie "Projekt Marki", Marki – ul. Szczęśliwa 30,

22.

Stowarzyszenie Grupa Marki 2020, Marki - ul. Bandurskiego 80,

23.

Stowarzyszenie Struga wczoraj, dziś, jutro, Marki – ul. Turystyczna 10,

24.

Straż Zwierząt SPCA, Marki - ul. Równa 11,

25.

Towarzystwo Powściągliwość i Praca, Marki - Al. Piłsudskiego 248/252,

26.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Pani Szafki, Marki - Bandurskiego 22b lok.5,

27.

Uczniowski Klub Sportowy Box Garda, Marki – ul. Piłsudskiego 109C m.6,
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28.

Uczniowski Klub Sportowy Budziłek, Marki - ul. Rysia 53 lok. 2,

29.

Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki, Marki - ul. Bandurskiego 22a/3,

30.

Uczniowski Klub Sportowy Marki, Marki - ul. Szkolna 9,

31.

Uczniowski Klub Sportowy Polska Grupa Krav Maga, Marki - Al. Piłsudskiego 143 b

32.

Uczniowski Klub Sportowy Salto Marki, Marki - ul. Pomnikowa 21,

33.

Uczniowski Klub Sportowy Sanchin, Marki - ul. Okólna 14,

34.

Uczniowski Klub Sportowy Struga, Marki – ul. Wczasowa 5,

35.

Uczniowski Klub Sportowy Trójka, Marki – ul. Pomnikowa 21,

36.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Marki – Al. Piłsudskiego 37,

37.

WWL Badminton Club, Marki – ul. Wspólna 31A,

Są także organizacje rejestrowane poza Markami, ale prowadzące swoją
działalność lub realizujące zadania na terenie Marek. Do takich organizacji należą:
LP

Nazwa organizacji i siedziba

1.

Fundacja A.R.T., Warszawa - ul. Dalanowska 48 lok. 61,

2.

Fundacja Cezarego Trybańskiego Sport to Connect, Warszawa - ul. Fontany 2 lok. 47,

3.

Fundacja Ewy Johansen Talent,

4.

Klub Sportowy Acro Dance, Warszawa - ul. Darwina 15 lok. A/9,

5.

Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, Warszawa - ul.
Rokosowska 10,

6.

Ośrodek Hospicjum Domowe NZOZ Zgromadzenia Księży Marianów, Warszawa - ul.
Tykocińska27/35,

7.

Polski Związek Niewidomych Koło terenowe w Wołominie, Wołomin - ul. Kościelna 43

8.

Stowarzyszenie Heimur, Ząbki - ul. Narutowicza 20C/2,

9.

Stowarzyszenie Marcin Turystycznego Klubu Rowerowego Trybik, Warszawa - ul. Generała
Andersa 33/lok. 153,

10.

Stowarzyszenie Q Rozwojowi, Warszawa - ul. Ogólna 7,

11.

Uczniowski Klub Sportowy SAME JUDO, Ząbki - ul. 11 listopada 45,

12.

Uczniowski Klub Sportowy Szabla Ząbki, Ząbki - ul. Słowackiego 21,
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13.

Marecka Rada Seniorów
Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku

OPIS REALIZACJI:
Powołanie rady seniorów w Markach zostało zainicjowane przez Burmistrza
Miasta Marki w 2016 roku. Urząd Miasta Marki, Fundacja Dialogu Społecznego
i Fundacja Zaczyn wspólnie przystąpiły do opracowania wstępnej diagnozy potrzeb
lokalnej społeczności powyżej 60 roku życia. W oparciu o diagnozę, opracowany został
statut dla rady seniorów oraz sposób wybierania radnych w wyborach ogólnych. Rada
Miasta Marki, w dniu 29 listopada 2017 roku podjęła uchwałę o powołaniu Mareckiej
Rady Seniorów i nadania jej statutu. Statut Mareckiej Rady Seniorów określił długość
kadencji na 3 lata oraz zakładany ilościowy skład rady, określony na nie mniej
niż 7 i nie więcej niż 15 członków. Do rady seniorów mogły kandydować osoby, które
ukończyły 60 lat. Udział w głosowaniu na swoich kandydatów mogli wziąć udział
mieszkańcy Marek mający ukończone 60 lat. Uchwała VII/81/2019 Rady Miasta Marki
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały LIV/443/2017 Rady Miasta
Marki z dnia 29 listopada 2017 w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów
i nadania jej Statutu została uchwalona ze względu na konieczność dokonania zmian
w statucie Mareckiej Rady Seniorów z kilku powodów.
Ze względu na wejście w życie z dniem 25 maja 2018 roku Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) konieczna była zmiana
załączników do Statutu Mareckiej Rady Seniorów polegająca na wprowadzeniu nowego
wzoru karty zgłoszenia kandydata do Mareckiej Rady Seniorów, która pozwalałaby
na zgodne z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata i osób popierających
kandydata.
W samym statucie dokonano korekty, która dotyczyła § 4 ust 9, w którym
w poprzednim zapisie błędnie użyto definicji biernego prawa wyborczego
oraz w § 4 ust. 16 na podstawie dotychczasowych doświadczeń dodano zapis
pozwalający na wybory uzupełniające, które pozwoliłyby uniknąć wakatów
w Mareckiej Radzie Seniorów.
Dodatkowa zmiana brzmienia Statutu Mareckiej Rady Seniorów, zwanej dalej „Radą”
wynikała z konieczności doprecyzowania zasad wyborczych członków Rady, w tym
wskazania przypadków w jakich osobie ubiegającej się o mandat członka Rady
nie przysługuje bierne prawo wyborcze, poprzez wprowadzanie zakazu łączenia funkcji
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członka Rady z pełnieniem mandatu Radnego Miasta Marki, funkcji Burmistrza Miasta
Marki lub jego zastępcy. Konsekwencją przedmiotowej zmiany stało się wprowadzenie
powyższej okoliczności jako nowej przyczyny wygaśnięcia mandatu członka Rady
z mocy prawa.
Wybory uzupełniające do Rady odbyły się 26 czerwca 2019 r. Wybrano 5 osób: Ewę
Zembrzycką-Wiater, Elizę Dąbrowską-Grzelak, Jadwigę Golińską-Kamińską, Ryszarda
Kurlandę oraz Barbarę Jóśko, tym samym skład Rady został uzupełniony
do wymaganych 10 osób.
Pierwsza sesja po wyborach uzupełniających odbyła się 8 lipca 2019 r.
Wybrano zastępcę przewodniczącej Rady, została nią Eliza Dąbrowska - Grzelak.
Druga i ostatnia sesja Rady w 2019 r. odbyła się 9 września 2019 r. W roku 2019 nowi
członkowie Rady brali udział w szkoleniach: w jesiennej Szkole Rad Seniorów
województwa mazowieckiego w Białobrzegach, „Na co rada seniorów może mieć
wpływ” oraz „Garść inspiracji jak rada może działać na rzecz mieszkańców”. Powyższe
działania były finansowane przez Fundację Zaczyn.
Mareccy seniorzy z zainteresowaniem przychodzili na wykłady i warsztaty
organizowane w Centrum Aktywności Fabryczna 3 m.in.: udzielania pierwszej pomocy
i zasad działania koperty życia, refleksjologii, prawa, o zasadach zbierania grzybów
czy też o segregacji śmieci oraz rękodzieła.
W październiku mareccy seniorzy uczestniczyli w Senioriadzie zorganizowanej
przez Miasto Marki w hotelu Mistral i wspófinansowanej przez Urząd Marszałkowski.
Na Senioriadzie bawiło się ponad 200 osób. W części artystycznej Senioriady wystąpił
kabaret Koń Polski, odbył się recital piosenek Wojciecha Bardowskiego oraz występ
chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seniorzy brali udział w teście wiedzy o Markach,
robili zdjęcia w fotobudce. Wśród atrakcji była również wystawa malarstwa metodą
batiku i mały kiermasz. Seniorzy mieli możliwość złożenia na przy stoisku Urzędu
Miasta Marki wniosku o Marecką Kartę Mieszkańca uprawniającą do zniżek
oraz na stoisku Ośrodka Pomocy Społecznej – możliwość konsultacji i zapoznania się
z ofertą OPS. Senioriada zakończyła się potańcówką, której przygrywał zespół
muzyczny mareckich seniorów pn „Sokoły” oraz poczęstunkiem. Marecka Senioriada
przebiegała w miłej i wesołej atmosferze.
Marecka Rada Seniorów uczestniczyła również w Paradzie Seniorów
w Warszawie, Dniach Seniora, „Przedszkole na Dużej dla seniorów”, Debacie
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Senioralnej o Godną Jakość Życia Seniorów Powiatu Wołomińskiego w Wołominie,
jak też w Wigilii dla mazowieckich rad seniorów organizowanej przez Piaseczyńską
Radę Seniorów. W grudniu MRS uczestniczyło w Wigilii zorganizowanej przez Miasto
Marki, w hotelu Mistral, w której uczestniczyło ponad 300 osób.
Członkowie Mareckiej Rady Seniorów podjęli działania i na Jarmarku
Bożenarodzeniowym w Markach, zorganizowali stoisko seniorskie z bombkami i
pierniczkami, a pozyskane pieniądze przeznaczyli na zakup produktów dla
potrzebujących seniorów. MRS dokonało porozumienia z Gabinetem kosmetycznym
AMELIA w Markach na zabiegi fryzjerskie seniorów (mycie, strzyżenie, suszenie )
oraz na manicure podstawowy w preferencyjnych cenach. Dodatkowo w przypadku
osób starszych, które nie mogą dotrzeć samodzielnie do fryzjera można zamówić dojazd
fryzjerki do domu.
Rada Seniorów dostała dofinansowanie z Fundacji Zaczyn i Mareckiego
Stowarzyszenia Gospodarczego na dwa projekty: nieodpłatne i bez skierowań badania
przez lekarzy specjalistów w Przychodni Eskulap dla 60. seniorów oraz na spotkania
„Osiedlowe Gwiazdki Sąsiedzkie”, które odbyły się w grudniu 2019 roku.
Tabela 26. Porównanie wskaźników dotyczących Mareckiej Rady Seniorów
Lp.

Nazwa wskaźnika

j.m

2018

2019

1

Skład Mareckiej Rady

osoba

10

10

osoba

100

212

Uwagi

Seniorów
2

Senioriada
uszestników

–

liczba

Wzrost
o 112%
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Fot. 32 Marecka Rada Seniorów

14.

Młodzieżowa Sesja Rady Miasta Marki
Od

2011

roku

w

Markach

z

okazji

Dnia

Dziecka

organizowana

jest Młodzieżowa Sesja Rady Miasta Marki. Posiedzenia rady są zwoływane
przez Przewodniczącego Rady Miasta. W czerwcu 2019 roku odbyła się IX
Młodzieżowa Sesja Rady Miasta Marki, w której uczestniczyli oddelegowani
przedstawiciele wszystkich mareckich szkół. Tematem przewodnim sesji Młodzieżowej
Rady Miasta był jubileusz 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Punktem
odniesienia dla młodzieżowych radnych było motto Unii Europejskiej „zjednoczeni
w różnorodności”.
Podczas posiedzenia Młodzieżowej Rady Miasta Marki nie zabrakło dyskusji
na temat wyzwań, przed którymi stoi dziś Unia Europejska. Radni przedstawili
konkretne inicjatywy zrealizowane dzięki środkom z unijnego budżetu, analizowali
również skutki naszej akcesji zarówno pod kątem ogólnopolskim jak i lokalnym.
W nagrodę za przygotowanie wystąpień dla młodzieżowych radnych została
zorganizowana wycieczka do siedziby Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie.
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Fot. 33 IX Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Marki z okazji Dnia Dziecka
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15.

Realizacja uchwał w 2019 roku

Tabela 27. Realizacja uchwał w 2019 roku

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

NR
UCHWAŁY

IV/41/2019

IV/42/2019

IV/43/2019

IV/44/2019

V/45/2019

V/46/2019

V/47/2019

DATA
PODJĘCI A

TYTUŁ UCHWAŁY

OBOWIĄZUJE OD

ZREALIZOWANA /
NIEZREALIZOWANA
W 2019 ROKU

23 styczeń 2019

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Grunwaldzka”
w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

23 styczeń 2019

w sprawie zmiany uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego SUW-2 przy
ul. Spacerowej w Markach

z dniem podjęcia

zrealizowana

23 styczeń 2019

w sprawie uchwalenia
„Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy
Miasto Marki”

z dniem podjęcia

zrealizowana

23 styczeń 2019

w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miasta Marki w sprawie
modernizacji Alei Marszałka
Józefa Piłsudskiego
z dniem podjęcia
prowadzonej przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad

zrealizowana

20 lutego 2019

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
przemysłowego położonego w
rejonie ul. Okólnej w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

niezrealizowana
brak oferentów w
konkursie, konkurs
ofert ogłaszany
dwukrotnie

20 lutego 2019

20 lutego 2019

w sprawie przyjęcia i realizacji
programu polityki zdrowotnej
w zakresie działań
edukacyjnych dla dzieci z
zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej
zamieszkujących Gminę
Miasto Marki na lata 2019 2021
w sprawie przyjęcia i realizacji
programu polityki zdrowotnej
w zakresie opieki paliatywnej
dla mieszkańców Gminy
Miasto Marki na lata 2019 2021
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8

9

10

11

12

V/48/2019

V/49/2019

V/50/2019

V/51/2019

V/52/2019

20 lutego 2019

w sprawie przyjęcia i realizacji
programu polityki zdrowotnej
w zakresie szczepień
profilaktycznych przeciwko
grypie osób od 60 roku życia
zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Marki na lata
2019 - 2021

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

20 lutego 2019

w sprawie przyjęcia i realizacji
programu polityki zdrowotnej
w zakresie działań
edukacyjnych dla przyszłych
rodziców zamieszkujących
Gminę Miasto Marki na lata
2019 - 2021

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

20 lutego 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019 – 2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

20 lutego 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

20 lutego 2019

w sprawie powierzenia spółce
Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp. z o.o. zadania własnego
Gminy Miasto Marki
polegającego na prowadzeniu
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy
Miasto Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

13

V/53/2019

20 lutego 2019

w sprawie powierzenia spółce
Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp. z o.o. zadania własnego
Gminy Miasto Marki
polegającego na projektowaniu
budowy, przebudowy,
modernizacji i remontów dróg
gminnych i ulic wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Gminy Miasto Marki

14

V/54/2019

20 lutego 2019

w sprawie powołania Mareckiej
14 dni od dnia
Rady Seniorów i nadania jej
ogłoszenia
Statutu

nastąpiła zmiana tej
uchwały - VII/81/2019

20 lutego 2019

w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Marki do
z dniem podjęcia
Stowarzyszenia „Metropolia
Warszawa”

zrealizowana

20 lutego 2019

w sprawie przystąpienia Gminy
Miasto Marki do
z dniem podjęcia
Stowarzyszenia „Związek
Samorządów Polskich”

zrealizowana

15

16

V/55/2019

V/56/2019

150

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok
14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne

z dniem podjęcia

zrealizowana

8 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/20/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 r. w
sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki I
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Miasto Marki w 2019
roku

z dniem podjęcia

zrealizowana

8 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie
do zasobu nieruchomości
gminnych, niezabudowanej
nieruchomości gruntowej

z dniem podjęcia

zrealizowana

8 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej,
stanowiącej mienie komunalne

z dniem podjęcia

zrealizowana

8 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej,
z dniem podjęcia
stanowiącej mienie komunalne,
na rzecz właściciela
nieruchomości przyległej

zrealizowana

17

V/57/2019

20 lutego 2019

18

V/58/2019

20 lutego 2019

19

V/59/2019

20 lutego 2019

20

V/60/2019

20 lutego 2019

21

V/61/2019

20 lutego 2019

22

V/62/2019

20 lutego 2019

23

24

25

26

VI/63/2019

VI/64/2019

VI/65/2019

VI/66/2019

w sprawie regulaminu
parkingów działających w
systemie „Parkuj i Jedź” w
Gminie Miasto Marki
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne

27

VI/67/2019

8 marca 2019

28

VI/68/2019

8 marca 2019

w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie służebności
przesyłu na działce nr ewid.
193/2 z obrębu 5-03
stanowiacej własność Gminy
Miasto Marki na rzecz PGE
Dystrybucja S.A.
w sprawie ustalenia metody
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na
nieruchomościach
zamieszkałych na terenie
Gminy Miasto Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem 1 maja
2019 roku

niezrealizowana
uchylona przez
Regionalną Izbę
Obrachunkową

151

Raport o stanie Gminy Miasto Marki za 2019 rok

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

8 marca 2019

w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości

z dniem 1 maja
2019 roku

niezrealizowana
uchylona przez Radę
Miasta Marki

8 marca 2019

w sprawie ustalenia terminu,
częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi

14 dni od dnia
ogłoszenia

Niezrealizowana
uchylona przez
Regionalną Izbę
Obrachunkową

8 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019 – 2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

8 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
roku

z dniem podjęcia

zrealizowana

27 marca 2019

w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół
podstawowych mających
siedzibę na obszarze Gminy
Miasto Marki

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

27 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
XL/297/2017 Rady Miasta
Marki z dnia 25 stycznia 2017
r. (w sprawie przyjęcia przez
Gminę Miasto Marki zadania z
zakresu dróg publiczny
dotyczącego rozbudowy drogi
powiatowej w ulicy Sosnowej i
Tadeusza Kościuszki )

z dniem podjęcia

zrealizowana

27 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019-2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

VII/76/2019

27 marca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

VII/77/2019

27 marca 2019

w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania
14 dni od dnia
przestrzennego południowej
ogłoszenia
części miasta Marki

zrealizowana

27 marca 2019

w sprawie wprowadzenia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnnymi
14 dni od dnia
oraz zapobiegania bezdomności ogłoszenia
zwierząt na terenie Gminy
Miasto Marki w 2019 roku

zrealizowana

VI/69/2019

VI/70/2019

VI/71/2019

VI/72/2019

VII/73/2019

VII/74/2019

VII/75/2019

VII/78/2019
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39

40

VII/79/2019

VII/80/2019

27 marca 2019

w sprawie Uchwały Rady
Miasta Marki Nr XLI/318/2017
z dnia 22 lutego 2017 roku (w
sprawie określenia
14 dni od dnia
przystanków komunikacyjnych ogłoszenia
na terenie Gminy Miasta Marki
oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków)

w trakcie realizacji

27 marca 2019

w sprawie zmiany Uchwały
Rady Miasta Marki NR
LXVII/615/2018 z dnia 17
października 2018 r., w sprawie
wyrażania zgody na stosowanie
14 dni od dnia
bonifikaty od opłaty za
ogłoszenia
przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w
prawo własności w stosunku do
nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

dotyczy uchwały
V/54/2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

niezrealizowana
uchwała zmieniona
uchwałą Nr
X/105/2019 z dnia
29.05.2019r.

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

41

VII/81/2019

27 marca 2019

w sprawie zmiany Uchwały nr
LIV/443/2017 Rady Miasta
Marki z dnia 29 listopada 2017
roku w sprawie powołania
Mareckiej Rady Seniorów i
nadania jej Statutu

42

VII/82/2019

27 marca 2019

w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne

43

VII/83/2019

27 marca 2019

44

VII/84/2019

27 marca 2019

45

VII/85/2019

27 marca 2019

46

VII/86/2019

27 marca 2019

47

VII/87/2019

27 marca 2019

w sprawie skargi na działanie
Burmistrza Miasta Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

17 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

48

VIII/88/2019

w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Burmistrza Miasta
marki
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49

50

51

52

53

54

55

56

VIII/89/2019

VIII/90/2019

VIII/91/2019

VIII/92/2019

IX/93/2019

IX/94/2019

IX/95/2019

X/96/2019

17 kwietnia 2019

w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami w
zakresie dotyczącym części
wydatków z budżetu Gminy
Miasto Marki w ramach
Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego

17 kwietnia 2019

w sprawie uchylenia uchwały
nr VI/69/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 8 marca 2019 r. w
sprawie określenia wzoru
14 dni od dnia
deklaracji o wysokości opłaty
ogłoszenia
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości

zrealizowana

17 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/279/2013 Rady Miasta
Marki z dnia 6 lutego 2013 r. w
sprawie metody ustalenia
z dniem 1 czerwca
opłaty za gospodarowanie
2019 roku
odpadami komunalnymi na
nieruchomościach
zamieszkałych

zrealizowana

17 kwietnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVIII/271/2016 Rady
Miasta Marki z dnia 21 grudnia
2016 r. w sprawie określenia
z dniem 1 czerwca
wzoru deklaracji o wysokości
2019 roku
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela
nieruchomości

zrealizowana

8 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Marki Nr
XLI/318/2017 z dnia 22 lutego
2017 roku w sprawie określenia 14 dni od dnia
przystanków komunikacyjnych ogłoszenia
na terenie Gminy Miasto Marki
oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków

w trakcie realizacji

8 maja 2019

w sprawie regulaminu
parkingów działających w
systemie „Parkuj i Jedź” w
Gminie Miasto Marki

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

8 maja 2019

w sprawie projektu regulaminu
dostarczania wody i
odprowadzania ścieków w
Gminie Miasto Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

29 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019-2035.

z dniem podjęcia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

niezrealizowana
uchwała zmieniona
uchwałą Nr
X/105/2019 z dnia
29.05.2019r.
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57

X/97/2019

29 maja 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok
w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji miasta
Marki
w sprawie przyjęcia od Powiatu
Wołomińskiego zadania
publicznego zarządzania
drogami powiatowymi
znajdującymi się w granicach
administracyjnych Gminy
Miasto Marki w zakresie
utrzymania zieleni przydrożnej
oraz chodników
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie zmiany uchwały nr
VII/83/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne

z dniem podjęcia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

niezrealizowana
dzierżawca zmarł

z dniem podjęcia

zrealizowana

58

X/98/2019

29 maja 2019

59

X/99/2019

29 maja 2019

60

X/100/2019

29 maja 2019

61

X/101/2019

29 maja 2019

62

X/102/2019

29 maja 2019

63

X/103/2019

29 maja 2019

64

X/104/2019

29 maja 2019

65

X/105/2019

29 maja 2019

66

X/106/2019

29 maja 2019

67

X/107/2019

29 maja 2019

w sprawie uznania się za organ
niewłasciwy do rozpatrzenia
skargi

z dniem podjęcia

zrealizowana

68

X/108/2019

29 maja 2019

w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę
Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej "PRAGA" na
Uchwałę NR VIII/91/2019
Rady Miasta Marki z dnia 17
kwietnia 2019 r. w sprawie
metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi na
nieruchomościach
zamieszkałych

z dniem podjęcia

zrealizowana

69

X/109/2019

29 maja 2019

w sprawie wniosku o nakazanie
Burmistrzowi Miasta Marki
z dniem podjęcia
lokalizacji drogi koniecznej

zrealizowana

70

X/110/2019

29 maja 2019

w sprawie powołania doraźnej
Komisji Statutowej

zrealizowana

z dniem podjęcia
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71

X/111/2019

29 maja 2019

72

XI/112/2019

26 czerwca 2019

73

XI/113/2019

26 czerwca 2019

74

XI/114/2019

26 czerwca 2019

w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miasta Marki w sprawie
proponowanych zmian w
komunikacji autobusowej w
z dniem podjęcia
związku z konsultacjami
społecznymi prowadzonymi
przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie
w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Programu
Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i
Urządzeń Kanalizacyjnych
Wodociągu Mareckiego Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnością w Markach
na lata 2019-2024.
w sprawie nadania Statutu
Mareckiemu Ośrodkowi
Kultury im. Tadeusza
Lużyńskiego
w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Markach
w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości i
udzielenia bonifikaty od
sprzedaży

zrealizowana

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

75

XI/115/2019

26 czerwca 2019

76

XI/116/2019

26 czerwca 2019

77

XI/117/2019

26 czerwca 2019

78

XI/118/2019

26 czerwca 2019

79

XI/119/2019

26 czerwca 2019

80

XI/120/2019

26 czerwca 2019

w sprawie przystąpienia do
opracowania Gminnego
Programu Rewitalizacji

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

26 czerwca 2019

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego "Słoneczna" w
Markach

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

26 czerwca 2019

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego "Grunwaldzka
II" w Markach

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

26 czerwca 2019

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania
z dniem podjęcia
przestrzennego dla terenu usług
Węzeł Marki

w trakcie realizacji

81

82

83

XI/121/2019

XI/122/2019

XI/123/2019

w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne
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84

XI/124/2019

26 czerwca 2019

zmieniająca uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
z dniem podjęcia
zagospodarowania
przestrzennego Trasy Mostu
Północnego w Markach

85

XI/125/2019

26 czerwca 2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działania dyrektora Zespołu
Szkół nr 2 w Markach

z dniem podjęcia

zrealizowana

26 czerwca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019-2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

86

XI/126/2019

w trakcie realizacji

87

XI/127/2019

26 czerwca 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

88

XI/128/2019

26 czerwca 2019

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta Marki
wotum zaufania za 2018 rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

26 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego
z dniem podjęcia
wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2018 rok

zrealizowana

zrealizowana

89

XI/129/2019

90

XI/130/2019

26 czerwca 2019

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miast Marki
z dniem podjęcia
absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2018 rok

91

XI/131/2019

26 czerwca 2019

w sprawie powołania Zespołu
do zaopiniowania kandydatów
na ławników

z dniem podjęcia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie odstąpienia Gminy
Miasto Marki od realizacji
projektu partnerskiego pn.
„Dostęp do informacji
publicznej gmin
Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego (EArchiwum)”

z dniem podjęcia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019-2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

92

93

94

XII/132/2019

XII/133/2019

XII/134/2019
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95

96

XII/135/2019

XII/136/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej za
2018 rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie upoważnienia
Dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej w Markach do
załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji
publicznej, dotyczących
zryczałtowanego podatku
energetycznego o którym
mowa w ustawie z dnia 10
kwietnia 1997 r.-Prawo
energetyczne

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

97

XII/137/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Partnerstwa
powołanego do realizacji
projektu pn. „O! Tworzymy
twoją przyszłość”

98

XII/138/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego Liceum
Ogólnokształcącego w
Markach w Zespole Szkół nr 1
im. Jana Pawła II w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowego Technikum
w Markach w Zespole Szkół nr
1 im. Jana Pawła II w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie wyłączenia
Gimnazjum nr 1 w Markach ze
struktury organizacyjnej
Zespołu Szkół nr 1 im. Jana
Pawła II w Markach oraz
zmiany aktu założycielskiego

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum
nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im.
Jana Pawła II w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

99

XII/139/2019

100 XII/140/2019

101 XII/141/2019

102 XII/142/2019

103 XII/143/2019

28 sierpnia 2019

104 XII/144/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie wyłączenia
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Markach ze
struktury organizacyjnej
Zespołu Szkół nr 2 im.
Prymasa Tysiąclecia w
Markach oraz zmiany aktu
założycielskiego
w sprawie stwierdzenia
zakończenia działalności
dotychczasowego Gimnazjum
nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zespole
Szkół nr 2 im. Prymasa
Tysiąclecia w Markach
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105 XII/145/2019

28 sierpnia 2019

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany regulaminu
określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat,
motywującego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie ustalenia zasad
udzielania stypendiów dla
uczniów szkół
ponadpodstawowych i dla
studentów będących
mieszkańcami miasta Marki

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany Regulaminu
utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy
Miasto Marki

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego Miasta Marki

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
I”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
II”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
III”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

107 XII/147/2019

28 sierpnia 2019

109 XII/149/2019

110 XII/150/2019

111 XII/151/2019

112 XII/152/2019

113 XII/153/2019

114 XII/154/2019

w sprawie zmiany aktu
założycielskiego Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana
Roweckiego „Grota” w
Markach
w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły
Podstawowej nr 4 im. Stefana
Roweckiego „Grota” w
Markach

zrealizowana

14 dni od dnia
ogłoszenia

106 XII/146/2019

108 XII/148/2019

w sprawie zmiany aktu
założycielskiego Szkoły
Podstawowej nr 2 z Oddziałami 14 dni od dnia
Integracyjnymi im. Żołnierzy
ogłoszenia
AK II Rejonu Celków W
Markach
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28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
VI”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
VII”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Marki

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Marki w
obszarze ulic: Kraszewskiego,
Spacerowa, Krasińskiego,
Grunwaldzka

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego południowej
części miasta Marki dla
wyodrębnionego obszaru planu
stanowiącego działki 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 obrębie geodezyjnym 508

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

28 sierpnia 2019

w sprawie uchwalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „Na wydmach”
w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

121 XII/161/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego południowej
części miasta Marki

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

122 XII/162/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego „SUW-2” przy
ul. Spacerowej w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

123 XII/163/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie nadania nazwy
14 dni od dnia
placowi publicznemu na terenie
ogłoszenia
miasta Marki

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie nadania nazwy ulicy
drogom wewnętrznym
stanowiącym własność Gminy
Miasto Marki

zrealizowana

115 XII/155/2019

116 XII/156/2019

117 XII/157/2019

118 XII/158/2019

119 XII/159/2019

120 XII/160/2019

124 XII/164/2019

14 dni od dnia
ogłoszenia
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125 XII/165/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie nadania nazwy
drodze publicznej stanowiącej
własność Gminy Miasto Marki

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

126 XII/166/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie podjęcia czynności
zmierzających do zamiany
nieruchomości

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

127 XII/167/2019

28 sierpnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

128 XII/168/2019

28 sierpnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

129 XII/169/2019

28 sierpnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

130 XII/170/2019

28 sierpnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

131 XII/171/2019

28 sierpnia 2019

z dniem podjęcia

niezrealizowana
nie podpisana umowa
dzierżawy

132 XII/172/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Burmistrza Miasta
Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

133 XII/173/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Burmistrza Miasta
Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

134 XII/174/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na bezczynność Burmistrza
Miasta Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

135 XII/175/2019

28 sierpnia 2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na działanie Burmistrza Miasta
Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/150/2015 Rady Miasta
Marki z dnia 30 listopada 2015
r. w sprawie ustalenia
Regulaminu działania i trybu
powoływania Mareckiej Rady
Działalności Pożytku
Publicznego

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

28 sierpnia 2019

w sprawie przyjęcia stanowiska
Rady Miasta Marki w sprawie
planowanych zmian w
komunikacji autobusowej w
z dniem podjęcia
związku z otwarciem nowych
stacji II linii metra w
Warszawie

zrealizowana

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019-2035

zrealizowana

136 XII/176/2019

137 XII/177/2019

138 XIII/178/2019

w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne

z dniem podjęcia
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139 XIII/179/2019

140 XIII/180/2019

141 XIII/181/2019

142 XIII/182/2019

143 XIII/183/2019

144 XIII/184/2019

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta
Marki z dnia 28 grudnia 2018
roku w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Miasto
Marki na 2019 rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

25 września 2019

w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę
Prokuratora Okręgowego
Warszawy – Pragi w
Warszawie na Uchwałę Nr
VII/78/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia
Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy
Miasto Marki w 2019 roku

z dniem podjęcia

zrealizowana

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały
XII/159/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany zmian miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego południowej
części miasta Marki dla
wyodrębnionego obszaru planu
stanowiącego działki 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 obrębie geodezyjnym 508

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/155/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
VI”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/156/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
VII”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/153/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
II”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji
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25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/152/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
I”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/154/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta „Marki
III”

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/158/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Marki w
obszarze ulic: Kraszewskiego,
Spacerowa, Krasińskiego,
Grunwaldzka

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/161/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego południowej
części miasta Marki

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

149 XIII/189/2019

25 września 2019

w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/157/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 28 sierpnia 2019
roku w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego części miasta
Marki

z dniem podjęcia

w trakcie realizacji

150 XIII/190/2019

25 września 2019

w sprawie wyrażenia zgody na
złożenie wniosku o
wygaśnięcie trwałego zarządu

z dniem podjęcia

zrealizowana

25 września 2019

w sprawie upoważnienia
Burmistrza Miasta Marki do
ustalenia cen i opłat za usługi
komunalne o charakterze
14 dni od dnia
użyteczności publicznej oraz za ogłoszenia
korzystanie z obiektów i
urządzeń użyteczności
publicznej Miasta Marki

145 XIII/185/2019

146 XIII/186/2019

147 XIII/187/2019

148 XIII/188/2019

151 XIII/191/2019

zrealizowana
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30 października
2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019 – 2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

153 XIV/193/2019

30 października
2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

154 XIV/194/2019

30 października
2019

w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości

z dniem 1 stycznia
2020 roku

zrealizowana

30 października
2019

w sprawie szczegółowych
zasad przyznawania i
odpłatności za usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze realizowane
przez Gminę Miasto Marki w
ramach opieki wytchnieniowej
dla osób objętych Programem
Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2019

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

156 XIV/196/2019

30 października
2019

w sprawie w sprawie trybu i
sposobu powoływania i
odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

157 XIV/197/2019

30 października
2019

w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejskiego Planu
z dniem podjęcia
Adaptacji do zmian klimatu dla
Gminy Miasto Marki

w trakcie realizacji

158 XIV/198/2019

30 października
2019

w sprawie wyboru ławników
do Sądu rejonowego Warszawa
z dniem podjęcia
Praga - Południe i Sądu
Okręgowego Warszawa - Praga

zrealizowana

159 XIV/199/2019

30 października
2019

w sprawie zgłoszenia
kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego
biegu

z dniem podjęcia

zrealizowana

160 XIV/200/2019

30 października
2019

w sprawie rozpatrzenia petycji
mieszkańców dotyczącej
zmiany Uchwały Nr X/98/2019
Rady Miasta Marki z dnia 29
maja 2019 roku w sprawie
wyznaczenia obszaru
z dniem podjęcia
zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Marki oraz
ponownej konsultacji z
mieszkańcami granic obszaru
zdegradowanego

zrealizowana

161 XIV/201/2019

30 października
2019

w sprawie wezwania do
usunięcia naruszenia prawa

zrealizowana

152 XIV/192/2019

155 XIV/195/2019

z dniem podjęcia
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162 XIV/202/2019

30 października
2019

163 XIV/203/2019

30 października
2019

164 XIV/204/2019

30 października
2019

w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

z dniem podjęcia

zrealizowana

30 października
2019

w sprawie regulaminu
korzystania z obiektu
sportowego "STADIONU
MIEJSKIEGO" przy ul.
Wspólnej 12 w Markah

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

166 XIV/206/2019

30 października
2019

w sprawie regulaminów
korzystania z kompleksów
sportowych "MOJE BOISKO ORLIK 2012" przy ul. Okólnej
14, "MOJE BOISKO-ORLIK
2012" przy ul. Stawowej i
"Kompleks Boisk" przy ul.
Turystycznej w Markach

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

167 XV/208/2019

20 listopada 2019

w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich
z dniem podjęcia
zbywania, nabywania i wykupu

zrealizowana

20 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019 – 2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

27 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019-2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

27 listopada 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

27 listopada 2019

w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłaty za zajęcie 1 m2
pasa drogowego dróg
gminnych

z dniem 1 stycznia
2020 roku

zrealizowana

27 listopada 2019

w sprawie przyjęcia "Programu
współpracy na rok 2020 Gminy
Miasto Marki z organizacjami
pozarządowymi oraz
z dniem podjęcia
podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie".

165 XIV/205/2019

168 XV/209/2019

169 XVI/210/2019

170 XVI/211/2019

171 XVI/212/2019

172 XVI/213/2019

niezrealizowana
dotyczy zadań
mających być
realizowanych w roku
2020
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173 XVI/214/2019

27 listopada 2019

w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami w
zakresie dotyczącym części
wydatków z budżetu Gminy
Miasta Marki w ramach
Mareckiego Budżetu
Obywatelskiego

174 XVI/215/2019

27 listopada 2019

w sprawie użyczenia części hali
użytkowej stanowiącej mienie z dniem podjęcia
komunalne

zrealizowana

30 grudnia 2019

w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania
z dniem 1 stycznia
Problemów Alkoholowych oraz 2020 roku
Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta Marki na 2020 rok

zrealizowana

30 grudnia 2019

w sprawie ustalenia stawki
jednostkowej dotacji
miesięcznej udzielanej
Centrum Integracji Społecznej
w Markach

z dniem podjęcia

zrealizowana

30 grudnia 2019

w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w
Gminie Miasto Marki, w roku
szkolnym 2019/2020

14 dni od dnia
ogłoszenia

zrealizowana

30 grudnia 2019

w sprawie wydatków budżetu
Gminy Miasto Marki, które nie
wygasają z upływem roku
budżetowego 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

30 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/34/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasto
Marki na lata 2019 – 2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

180 XVII/221/2019

30 grudnia 2019

w sprawie zmiany uchwały nr
III/35/2018 Rady Miasta Marki
z dnia 28 grudnia 2018 roku w
sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2019
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

181 XVII/222/2019

30 grudnia 2019

w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy
Miasto Marki na lata 2020 –
2035

z dniem podjęcia

zrealizowana

182 XVII/223/2019

30 grudnia 2019

w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Miasto Marki na 2020
rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

175 XVII/216/2019

176 XVII/217/2019

177 XVII/218/2019

178 XVII/219/2019

179 XVII/220/2019

14 dni od dnia
ogłoszenia

niezrealizowana
realizacja w 2020 r. po
zachowaniu terminów
ustawowych
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30 grudnia 2019

w sprawie powierzenia spółce
Mareckie Inwestycje Miejskie
Sp. z o. o. zadania własnego
Gminy Miasto Marki
polegającego na projektowaniu
budowy, przebudowy,
modernizacji i remontów dróg
gminnych i ulic wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na
terenie Gminy Miasto Marki

z dniem podjęcia

zrealizowana

184 XVII/225/2019

30 grudnia 2019

w sprawie powołania Gminnej
Komisji Inwentaryzacyjnej ds.
komunalizacji mienia
gminnego

z dniem podjęcia

niezrealizowana
została podjęta w dniu
30 grudnia 2019 r.

185 XVII/226/2019

30 grudnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

186 XVII/227/2019

30 grudnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

187 XVII/228/2019

30 grudnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

188 XVII/229/2019

30 grudnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

189 XVII/230/2019

30 grudnia 2019

z dniem podjęcia

zrealizowana

zrealizowana

183 XVII/224/2019

w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie dzierżawy gruntu
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie najmu lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne
w sprawie najmu powierzchni
części ściany budynku
stanowiącego mienie
komunalne
w sprawie użyczenia lokalu
użytkowego stanowiącego
mienie komunalne

190 XVII/231/2019

30 grudnia 2019

w sprawie udzielenia
odpowiedzi na skargę z dnia
4 grudnia 2019 r. na Uchwałę
Nr X/98/2019 Rady Miasta
Marki z dnia 29 maja 2019 r. w
sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Marki oraz
Uchwałę Nr XIV/200/2019
Rady Miasta Marki z dnia 30
października 2019 r. w sprawie
z dniem podjęcia
rozstrzygnięcia petycji
mieszkańców dotyczącej
zmiany Uchwały Nr X/98/2019
Rady Miasta Marki z dnia 29
maja 2019 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta Marki oraz
ponownej konsultacji z
mieszkańcami granic obszaru
zdegradowanego

191 XVII/232/2019

30 grudnia 2019

w sprawie rozpatrzenia skargi
na Dyrekcję Szkoły
z dniem podjęcia
Podstawowej Nr 3 im. Pomnik
Zwycięstwa 1920 r. w Markach

zrealizowana

192 XVII/233/2019

30 grudnia 2019

w sprawie skargi na
bezczynność Burmistrza Miasta z dniem podjęcia
Marki

zrealizowana
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30 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Zdrowia, Opieki
Społecznej, Bezpieczeństwa
z dniem podjęcia
Publicznego i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Marki
na 2020 rok

zrealizowana

194 XVII/235/2019

30 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miasta
Marki na 2020 rok

z dniem podjęcia

zrealizowana

195 XVII/236/2019

30 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej
z dniem podjęcia
Rady Miasta Marki na 2020 rok

zrealizowana

30 grudnia 2019

w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Budżetowo Gospodarczej Rady Miasta
Marki na 2020 rok

zrealizowana

193 XVII/234/2019

196 XVII/237/2019

z dniem podjęcia
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16.

Podsumowanie
„Finis coronat opus” (czyli „Koniec wieńczy dzieło”). Ta łacińska sentencja

idealnie oddaje to, co w ubiegłym roku wydarzyło się w dziedzinie edukacji.
W ostatnich latach Marki borykały się z problemem braku miejsc w przedszkolach
oraz w szkołach. Jedyną odpowiedzią mogły być inwestycje. W kadencji 2014 – 2018
Marki rozbudowały Szkołę Podstawową nr 1. To było preludium do dalszych,
wielomilionowych

inwestycji.

Rok

2019

stał

się

okresem

ich

finalizacji.

W ciągu 12 miesięcy zostały oddane do użytku: Mareckie Centrum EdukacyjnoRekreacyjne, rozbudowana Szkoła Podstawowa nr 2 oraz nowe budynki Przedszkoli
nr 1 i nr 2. Dzięki temu miasto zabezpieczyło miejsca nauki/opieki nad dziećmi na kilka
następnych lat. Przed samorządem kolejne wyzwania. Dotyczą one zarówno wydarzeń
niespodziewanych

(jak

epidemia

koronawirusa,

jej

powstrzymywanie

oraz minimalizowanie skutków COVID-19 na miejskie finanse) jak i wcześniej
planowanych. Do tej drugiej grupy należą m.in. inwestycje drogowe oraz działania
w dziedzinie ochrony środowiska. W 2020 r. miasto planuje m.in. rozpoczęcie
projektowania i modernizacji Alei Marszałka Piłsudskiego (otworzenie bocznych ulic,
budowa dróg rowerowych i chodników, wymiana oświetlenia), a także uszczelnienie
systemu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
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