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W dniu 15 maja br. Radny Jan Orłowski wysłał do Wydziału Zarzą-
dzania Mieniem Komunalnym pismo następującej treści:

„… Uprzejmie zwracam się z prośbą o oczyszczenie i wymianę 
uszkodzonych rynien spustowych znajdujących się na budynkach 
komunalnych przy ulicy Barskiej i Piłsudskiego.

Obecnie ich nieprawidłowe umocowanie, uszkodzenia powoduje, 
że w rynnach okapowych rosną drzewa, a woda deszczowa z dachu 
spływa po ścianach budynku.

Aby uniknąć zniszczenia elewacji budynków przez zawilgocenie 
ścian a tym samym wzrost kosztów późniejszych napraw i konser-
wacji budynków proszę o szybką interwencję...”

Wydawałoby się, że odpowiedź na to pismo nie powinna sprawić 
kłopotu Naczelnikowi tego Wydziału jednak życie pokazało inaczej. 
Odpowiedź nadeszła 24 czerwca br. od z-cy Burmistrza:

„… Zarząd Mienia Komunalnego UM Marki nie posiada w swojej 
dyspozycji środków finansowych na kompleksowe rozwiązanie pro-
blemów we wszystkich budynkach zgodnie z Pana oczekiwaniami. 
w roku 2007 i bieżącym dokonujemy niezbędnych napraw rynien 
i rur spustowych…”

Proste pismo a ile sprawiło kłopotu. W problem został zaanga-
żowany sam z-ca Burmistrza mający o wiele więcej ważnych spraw 
na głowie dotyczących naszego miasta, niż żeby poświęcać swój 
cenny czas na tak drobną odpowiedź. W dalszym ciągu widać brak 
chęci i zaangażowania się Wydziału Zarządu Mieniem Komunalnym 
w sprawy żywo dotyczące mieszkańców komunalki. 

Kiedy wreszcie Radnym zostanie przedstawiony kompleksowy 
plan renowacji kamienic, w którym mieszkańcy dowiedzą się, że 
traktuje się ich poważnie i z należytym szacunkiem?

Ponawiam zadane pytanie: Kiedy kamienice rzeczywiście będą 
wizytówką naszego Miasta.

Radny MSG Ryszard Korotko

Jakie miasto takie kamienice... cd.

Będzie można zawiesić działalność gospodarczą

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. 
o zmianie ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw opublikowana w Dz. U. 
z dnia 5 sierpnia 2008 r. nr 141, poz. 
888 wprowadza szereg nowych regulacji, 
a między innymi zezwala:

●  przedsiębiorcy niezatrudniającemu pra-
cowników na zawieszenie wykonywania 
działalności gospodarczej na okres od 
1 do 24 miesięcy,

●  na zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej wspólnikom spółki cywilnej 
pod warunkiem jej zawieszenia przez 
wszystkich wspólników.
W okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej przedsiębiorca:
●  ma prawo wykonywać wszelkie czyn-

ności niezbędne do zachowania lub 
zabezpieczenia źródła przychodów,

●  ma prawo przyjmować należności lub 
obowiązek regulować zobowiązania 

powstałe przed datą zawieszenia działal-
ności gospodarczej,

●  ma prawo zbywać własne środki trwałe 
i wyposażenie,

●  ma prawo osiągać przychody finansowe, 
także z działalności prowadzonej przed 
zawieszeniem wykonywania działalności 
gospodarczej,

●  wykonuje wszelkie obowiązki nakazane 
przepisami prawa, może zostać poddany 
kontroli na zasadach przewidzianych dla 
przedsiębiorców wykonujących działalność 
gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności 
gospodarczej oraz wznowienie wyko-
nywania działalności następuje na 
wniosek przedsiębiorcy złożony na piśmie 
właściwemu organowi ewidencyjnemu, 
a w przypadku przedsiębiorców podle-
gających obowiązkowi wpisu do Krajowego 
Rejestru Sądowego – właściwemu sądowi 
rejestrowemu.

Okres zawieszenia wykonywania działal-
ności gospodarczej rozpoczyna się od dnia 
złożenia wniosku o wpis informacji o za-
wieszeniu, do dnia złożenia wniosku o wpis 
informacji o wznowieniu działalności.

Przykład: 
Jan Nowak złożył wniosek o zawieszenie 

działalności gospodarczej w dniu 
20.09.2008 r., a w dniu 15.12.2008 r. 
powiadomił Urząd Gminy składając nowy 
wniosek o wznowieniu działalności.  Zgodnie 
z powyższym przerwa w prowadzeniu 
działalności gospodarczej będzie trwała od 
dnia 01.10.2008 do 31.12.2008 r.

W zakresie ubezpieczeń społecznych, 
w okresie zawieszenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy podlegają 
na swój wniosek tylko dobrowolnemu 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

(Ustawa wchodzi w życie po upływie 
45 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 września 
2008 r.) 

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa – kier. działu kadr Buchalter Skłodowscy Sp.J.

Długo wyczekiwana przez nas wszystkich obwodnica Marek 
(trasa S8) na chwilę obecną czeka na tzw. decyzję środowiskowa 
którą wydaje wojewoda mazowiecki. Przed tą decyzja 17 lipca br. 
w Radzyminie odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla 
społeczeństwa w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich 
organów decyzyjnych jak i projektowych. Obecni byli Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski wraz z pracownikami Urzędu 
Wojewódzkiego, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddziału Warszawa Wojciech Dąbrowski jak również 
przedstawiciele biura projektowego. Nie zabrakło władz 
samorządowych z sąsiednich, zainteresowanych sprawą gmin. 

Dużą rzeszę uczestników stanowili mieszkańcy wspomnianych 
gmin, którzy bezpośrednio są zainteresowani postępem prac oraz 
przebiegiem trasy przez ich działki lub w bliskim sąsiedztwie. Ze 
strony Marek udział wzięli Burmistrz Janusz Werczyński oraz Radni 
Ryszard Korotko i Jacek Orych. informował

Po wystąpieniach osób prowadzących debatę, w których można 
było usłyszeć jak bardzo potrzebna jest ta droga, że będzie to 
nowoczesne rozwiązanie, przyszła kolej na zadawanie pytań przez 
uczestników. Najwięcej pytań dotyczyło przebiegu trasy przez 
poszczególne posesje w gminach gdzie rozpatrywane są wszystkie 
3 warianty.                                  cd. str.10

S8 – wszystko w rękach Wojewody
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Interior Centrum Sp.j.
ul. Ciurlionisa 3, 05-260 Marki

tel. (0 -22) 799 18 19, fax (0-22) 771 24 96 
e-mail: interior@grupapsb.com.pl www.interiorcentrum.com.pl

CENTRUM DOCIEPE¡ BUDYNKÓW

MIESZAMY TYNKI I FARBY JU  ̊OD 24 h

Firma specjalizuje sí  w handlu detalicznym i hurtowym materia∏ami budowlanymi.

Elewacje wykonane w systemei Terranova

Oferuje:
• p∏yty gipsowo-kartonowe
• profile do p∏yt g-k i sufitów podwieszanych
• sufity podwieszane mineralne ARMSTRONG
• docieplenia poddaszy - we∏na ISOVER, PAROC, URSA
• styropian TERMO ORGANIKA
• cement, ceg∏a, wapno
• kleje do glazury CERESIT, ATLAS, CEKOL
• gipsy szpachlowe i tynkarskieDOLINANIDY,
KNAUF, CEKOL

• folie budowlane, paroizolacyjne 
i wiatroizolacyjne
• tynki akrylowe, mineralne
farby wewń trzne i elewacyjne 
- w∏asne mieszalniki

• promocyjne ceny
• doradztwo techniczne
• mi∏a i fachowa obs∏uga
• transport do klienta gratis

Klub Radnych „O przyszłość Marek” do Państwa dyspozycji

Ryszard Korotko Tadeusz PasternakJacek Orych Grzegorz MłodzianowkiTadeusz Skłodowski

e-mail:  radni@msg.net.pl     tel.: 514-474-935

Z niewiadomych przyczyn rezygnację z pełnienia funkcji 
Przewodniczącej Komisji, Zdrowia Opieki Społecznej, 
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska złożyła 
radna Elżbieta Brzozowska. Na posiedzeniu 28 maja zostały 
przeprowadzone wybory. Po głosowaniu na stanowisko 
Przewodniczącego w/w Komisji został wybrany radny Jacek 
Orych z Klubu Radnych MSG, oraz na stanowisko Wice-
przewodniczącego radny Ryszard Korotko, również z Klubu 
Radnych MSG.

 Może warto przeanalizować zastosowanie sztucznej trawy - 
specjalnej dla baseballa zamiast trawy naturalnej z rolki. Koszt 
trawy sztucznej będzie co prawda droższy o około 90 zł na metrze 
kwadratowym, ale pozwoli na:

-  użytkowanie boiska przez 3.000 - 3.500 godzin w skali roku bez 
uszczerbku dla jakości nawierzchni

-  wpłynie na minimalizację kosztów eksploatacji/ konserwacja, 
nawozy, nawadnianie, koszenie itp.

Panie Burmistrzu, najważniejsza sprawa dotyczy boiska do 
baseballa. Naszym zdaniem zdecydowanie z tego pomysłu 
należy zrezygnować. Wydawało się w ostatnim okresie, że takie 
stanowisko reprezentuje też Pan Burmistrz. Czyżby był błąd 
w SIWZ. Na jednym z posiedzeń Komisji Budżetowo-Gospodarczej 
wstępnie poruszaliśmy ten temat. W odpowiedzi usłyszeliśmy 
zdziwienie Pana Burmistrza, że ktoś zapamiętał tak błahą 
sprawę jaką jest rzeczone boisko, która była od tak sobie kiedyś 
tam przedstawiona – tak można było wywnioskować z Pana słów. 
Już wtedy podnosiliśmy temat zastanowienia się nad budową – 
może nawet razem z gimnazjum jako jeden kompleks pływalni 
miejskiej. 

Klubu Radnych „O Przyszłość Marek” chce zwrócić uwagę na 
fakt, że sama koncepcja i ewentualne założenia do projektu 
powinny być przedyskutowane i przeanalizowane przynajmniej 
przez Komisję Kultury Oświaty i Sportu, a może nawet przez całą 
Radę Miasta Marki. Koncepcja co prawda była przedstawiana, ale 
podczas dyskusji nad ostateczną lokalizacją gimnazjum.

Wskazane jest uwzględnienie uwag dotyczących obiektów 
sportowych, które opracowała osoba znająca się na tego typu 
inwestycjach. 

Pan Burmistrz zaprosił na spotkanie przedstawicieli MSG w dniu 
5.08.2008 r. w celu omówienia przedstawionych wniosków. 
Możemy z przyjemnością poinformować naszych Czytelników, że 
spotkanie było bardzo rzeczowe. Zostały omówione zagadnienia 
z pisma, które w zdecydowej większości  zostały przyjęte jako 
słuszne. 

Rozpatrzono także inne problemy związane z budową i orga-
nizacją przetargu na wykonanie projektu.

Tadeusz Skłodowski

Wiele pytań dotyczyło również rekompensat i zwrotów za grunty 
które są niezbędne do wykupienia by można było wybudować drogę. 
Nie obyło się również bez protestów. 

Ze swojej strony (ze strony Rady Miasta) zadałem pytanie, czy 
zostały uwzględnione jakiekolwiek postulaty, które założyliśmy wraz 
ze specjalną Uchwał Rady Miasta po konsultacjach społecznych jaki 
odbywały się na początku 2007 roku. Cześć tych postulatów nie może 
być uwzględniona, chociażby dodatkowe zjazdy z trasy, ponieważ 
parametry drogi ekspresowej „S” nie pozwalają na dodatkowe połączenia 
niż uwzględnione na poszczególnych węzłach. W dokumentacji 
z rozprawy administracyjnej znalazło się ponownie stanowisko Rady 
i ma być jeszcze raz rozpatrywane przy wydaniu ostatecznej decyzji 
środowiskowej. Burmistrz zaapelował do zgromadzonych osób, w 
szczególności decyzyjnych, by jak najszybciej zakończyć wszelkie prace 
związane z wydawaniem decyzji aby w możliwie najkrótszym terminie 
rozpocząć budowę, co jest ze strony Marek najważniejsze.

Na jakim etapie w takim razie jest trasa? Wojewoda Jack 
Kozłowski, powiedział, że zostaną wzięte pod uwagę wszelkie głosy 
zainteresowanych osób, ale jednocześnie zaznaczył, że wydana 
decyzja nie zadowoli wszystkich. Trasa musi powstać i decyzja 
zostanie wydana. Kiedy? Wojewoda obiecał ze w przeciągu kilku 
tygodni, najdalej do trzech miesięcy. Wiec na razie wszyscy czekamy 
na decyzje wojewody.

Jacek Orych, Radny Miasta Marki

S8 – wszystko w rękach WojewodyBędzie nowe gimnazjum ?
cd. ze str. 4 cd. ze str. 8
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