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Wstęp 

Oddajemy w Państwa ręce Raport 

o stanie Gminy Miasto Marki za 

2021 r. To doroczna, kompleksowa 

publikacja podsumowująca na ponad 

150 stronach ubiegły rok w dziejach 

naszej społeczności. W raporcie 

znajdziecie mnóstwo informacji na 

temat edukacji, gminnej infrastruktury, 

ochrony środowiska, zdobywania funduszy zewnętrznych, lokalnej polityki 

społecznej czy też kultury. Sporo miejsca poświęcamy też kwestiom sportu 

i rekreacji oraz aktywności obywatelskiej.  

Podobnie jak 2020 r., ubiegły rok upłynął pod znakiem epidemii koronawirusa. 

Z taką różnicą, że pojawiła się nadzieja, iż może być lepiej. O ile w 2020 r. 

byliśmy bezbronni i nasza uwaga była ukierunkowana na ograniczenie 

rozprzestrzenia się groźnego wirusa, o tyle 2021 r. upływał już pod znakiem 

szczepień, do których aktywnie włączyło się nasze miasto. To pozwoliło na 

stopniowe odmrażanie szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. 

Najbardziej widocznymi symbolami powrotu do dawnej normalności były: 

powrót wszystkich dzieci do szkół we wrześniu 2021 r. i częściowa 

reaktywacja miejskich wydarzeń sportowych i kulturalnych, które 

z oczywistych przyczyn w 2020 r. były zawieszone. 

Naszym oczkiem w głowie były i są inwestycje. W ubiegłym roku 

rozszerzyliśmy program budowy nakładek asfaltowych, zbudowaliśmy nowe 

połączenie między Pustelnikiem i Zieleńcem, wyremontowaliśmy budynek 

edukacyjny na potrzeby starszych klas Szkoły Podstawowej nr 3  

i kontynuowaliśmy remont zabytkowych kamienic Briggsów. Aktywnie 

zabiegaliśmy o dofinansowania, bez których części inwestycji po prostu nie 

udałoby się realizować. Ten kurs w 2022 r. staramy się utrzymać.  

Burmistrz Miasta Marki  

Jacek Orych   
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Charakterystyka Miasta Marki 

Geografia miasta 

Gmina Miasto Marki jest gminą miejską położoną w aglomeracji 

warszawskiej, w powiecie wołomińskim, w centralnej części województwa 

mazowieckiego. Graniczy z następującymi gminami: od północy z gminą 

Radzymin, od południa z gminą Ząbki, od wschodu z gminami Kobyłka 

i Zielonka, a od zachodu z Warszawą oraz gminą Nieporęt. Centrum stolicy 

i miasto Marki dzieli około 10 km, natomiast Wołomin, siedziba powiatu, 

znajduje się w odległości około 12 km od Marek. Gmina należy do Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy (OMW) oraz Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (WOF).  

Miasto Marki położone jest w makroregionie Niziny Środkowomazowieckiej, 

w mezoregionie Równiny Wołomińskiej. Przez gminę przepływają rzeki 

Czarna i Długa, które stanowią dopływ Kanału Żerańskiego. Najczęściej 

występującymi utworami powierzchniowymi są gliny, piaski, żwiry oraz iły 

polodowcowe. Znaczną część gminy stanowią tereny leśne - lesistość wynosi 

około 33%. We wschodniej i północno-zachodniej części miasta znajdują się 

kompleksy leśne, natomiast w centrum i we wschodniej części dominują łąki. 

Fragment gminy położony jest w obrębie Warszawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu oraz rezerwatu Horowe Bagno, w którym występuje 

wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Rezerwat zajmuje w mieście 

powierzchnię 44,46 ha, natomiast obszar chronionego krajobrazu stanowi 

1826,00 ha. Na terenie Marek znajduje się także 11 pomników przyrody, 

głównie dębów.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Skwer Żołnierzy Wyklętych, na dole parowóz, symbol mareckiej wąskotorówki 
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Najważniejszymi szlakami komunikacyjnymi na terenie gminy Marki są: 

Droga S8 
będąca częścią międzynarodowego szlaku Via Baltica  
(Warszawa – Tallinn) 

DW 629 (Radzymin – Warszawa), al. Marsz. J. Piłsudskiego 

DW 631 (Nieporęt – Warszawa), ul. Ks. Poławskiego 

DW 632 (Legionowo – Marki), ul. Legionowa 

Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w sąsiedniej gminie Zielonka. Jest 

elementem międzynarodowej linii Rail Baltica (Warszawa – Helsinki). Do 

1974 r. w gminie Marki istniała kolej wąskotorowa - Marecka Kolej Dojazdowa 

– łącząca Warszawę z Radzyminem. Jedną z pozostałości po tej linii jest 

zabytkowy parowóz ustawiony obok Urzędu Miasta w Markach. 

Początki osadnictwa na terenie gminy sięgają XVI w. W XIX w. miasto 

rozwijało się przemysłowo, m.in. powstała wtedy fabryka braci Briggs będąca 

ówcześnie jednym z najnowocześniejszych zakładów przędzalniczych 

w Europie.  Wśród obiektów mających dużą wartość kulturalną należy 

wymienić przede wszystkim: 

Fabrykę Briggs and Posselt 

Osiedle robotnicze Briggsów 

Pałacyk Briggsów wraz z parkiem krajobrazowym 

Neogotycki kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 

Samorząd miasta 

Skład rady miasta VIII kadencji w 2021 roku 

l.p Imię i nazwisko Funkcja w Radzie Miasta 

1.  Marcin Brzeziński  
Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, 
Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa 
Publicznego i Ochrony Środowiska 

2.  Anna Chojecka 
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu 

3.  
Grzegorz Chwiłoc-
Fiłoc  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

4.  Jacek Domaszczyński  
Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

5.  Michał Jaroch   

6.  Janusz Jaworski  

7.  Jarosław Jaździk  
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków  
i Petycji 

8.  Daniel Kurek Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

9.  Przemysław Lis  

10.  Agnieszka Lużyńska Przewodnicząca Rady Miasta Marki 

11.  Marek Mielczarek  
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetowo – 
Gospodarczej (objęcie mandatu 
24.11.2021) 

12.  Andrzej Nadolski  

13.  Tomasz Paciorek  

14.  Urszula Paszkiewicz  

15.  Michał Piwko  

16.  Paweł Pniewski 
Przewodniczący Rady Miasta Marki 
(wygaśnięcie mandatu 29.10.2021) 

17.  Andrzej Rostek  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marki 
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18.  Marlena Stosio 
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - 
Gospodarczej 

19.  Magdalena Szafarz  
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu 

20.  Robert Szafrański  
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego  
i Ochrony Środowiska 

21.  Mikołaj Szczepanowski  

22.  Anna Woźniak  

Rada Miasta Marki składa się z 21 radnych i wypełnia zadania przewidziane 

w ustawie o samorządzie gminnym oraz Statucie Gminy Miasto Marki. Rada 

obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb. W 2021 r. radni wzięli 

udział w 14 sesjach oraz 97 posiedzeniach komisji. W 2021 r. Rada Miasta 

przyjęła 135 uchwał. 

 

W 2021 w Radzie Miasta funkcjonowało 6 komisji: 

l.p nazwa komisji liczba posiedzeń 

1 Komisja Budżetowo - Gospodarcza 17 

2 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 16 

3 Komisja Rewizyjna 17 

4 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 13 

5 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska 

16 

6 Doraźna Komisja Statutowa 18 

 suma 97 

Dokładne informacje na temat działalności komisji (w tym sprawozdania 

z prac komisji) oraz radnych można odnaleźć na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej. 

Burmistrz Miasta Marki 

Funkcję Burmistrza Miasta Marki w 2021 pełnił Jacek Orych. Swoje zadania 

realizował poprzez wydawanie odpowiednich zarządzeń oraz za 

pośrednictwem biur, wydziałów oraz samodzielnych stanowisk Urzędu 

Miasta Marki i jednostek organizacyjnych. 

l.p. wydziały Urzędu Miasta Marki 

1 Wydział Podatków i Opłat 

2 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

3 Wydział Spraw Obywatelskich 

4 Wydział Planowania Przestrzennego 
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5 Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych 

6 Wydział Monitoringu Miasta 

7 Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

8 Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg 

9 Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu 

10 Wydział Aktywności Lokalnej CAF3 

11 Wydział Zamówień Publicznych 

12 Wydział Organizacyjny 

13 Wydział Finansowo-Budżetowy  

14 Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 

15 Biuro Rady Miasta 

16 Biuro Obsługi Prawnej 

17 Biuro Informatyki 

18 Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

19 Biuro Kadr 

20 Urząd Stanu Cywilnego 

21 Główny Specjalista ds. Analityki Budżetowej 

22 Pełnomocnik ds. Mediów i Komunikacji Społecznej 

23 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

24 Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego 

25 Pełnomocnik ds. Obrony Cywilnej i Obronności 

26 Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

27 Pracownik ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

28 Archiwum Zakładowe 

29 Koordynator ds. Wyborów 

30 Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa 

31 Koordynator ds. Dostępności 

32 Inspektor Ochrony Danych 
 

l.p. Jednostki organizacyjne 

Instytucje kultury 

1 Biblioteka Publiczna Miasta Marki 

2 Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusz Lużyńskiego 

Jednostki oświatowe 

3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego 

4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Żołnierzy AK II Rejonu Celków 

5 Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 

6 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Grota-Roweckiego 

7 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II 

8 Zespół Szkół Nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia 

9 Przedszkole Miejskie Nr 1 im. "Wesoły Skrzat" 

10 Przedszkole Miejskie Nr 2 

11 Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Świat” 

Jednostki budżetowe 

12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 

13 Centrum Usług Wspólnych w Markach 

14 Zakład Usług Komunalnych w Markach 

Spółki Miejskie 

15 Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 

16 Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
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Poszczególne jednostki i wydziały w zakresie swoich obowiązków wydają 

różnego typu decyzje administracyjne. W 2021 r. ich łączna liczba wyniosła 

5 339.   

 2021 

WPO  - decyzje podatkowe 3 178 

WID - decyzje z zakresu zadań zarządu dróg i infrastruktury 1 455 

WOŚ - decyzje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 117 

EDG - decyzje z zakresu działalności gospodarczej 324 

CUW - decyzje z zakresu szkolnictwa 110 

WGN - decyzje z zakresu gospodarki nieruchomościami 105 

WSO - decyzje dotyczące meldunku mieszkańców 25 

Zarządzanie kryzysowe - decyzje z zakresu świadczeń na rzecz obrony 23 

Decyzje w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej 2 

suma 5 339 

Zadania i uprawnienia Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym 

z dnia 8 marca 1990 roku. Ponadto Burmistrz pełni rolę zwierzchnika 

służbowego wobec zastępców Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz 

Dyrektorów jednostek organizacyjnych.  W 2021 r. funkcję Pierwszego 

Zastępcy Burmistrza pełnił Dariusz Pietrucha, od 2 listopada funkcję 

Drugiego Zastępcy Burmistrza Paweł Pniewski, funkcję Sekretarza pełniła 

Anna Marchlik a funkcję Skarbnika Beata Orczyk.  

Głównym zadaniem Burmistrza jest realizacja budżetu miasta uchwalonego 

przez Radę Miasta. Kolejne akapity zawierają najważniejsze informacje 

statystyczne z zakresu finansów publicznych. 

Budżet 

Budżet Gminy Miasto Marki na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Rady 

Miasta Marki nr XXIX/366/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Po stronie 

dochodów opiewał na kwotę 241 857 257,00 złotych (dochody bieżące 

227 640 738,00 złotych, dochody majątkowe 14.216.519,00 złotych), a po 

stronie wydatków 253 966 542,00 złote (wydatki bieżące 224 141 147,00 

złotych, wydatki majątkowe 29 825 395,00 złotych). 

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu gminy w kwocie  

12 109 285,00 złotych stanowiła deficyt budżetu, który zgodnie z uchwałą 

planowano pokryć wpływami z emisji papierów wartościowych w wysokości 

11 031 555,00 złotych oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów  

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami 

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 

1 077 730,00 złotych (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).  

W uchwale budżetowej zaplanowane zostały przychody w wysokości 19 077 

730,00 złotych oraz rozchody w wysokości 6 968 445,00 zł. 

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. 
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W 2021 roku dokonywano zmian budżetu w formie uchwał Rady Miasta Marki 

(13 uchwał) oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Marki (47 zarządzeń) 

wydanych na podstawie udzielonego przez radę upoważnienia.  

Po wprowadzeniu zmian, budżet gminy, według stanu na 31 grudnia 2021 

roku, przedstawiał się następująco: 

plan dochodów:  262 989 471,00 zł, w tym: 

dochody bieżące 248 833 664,00 zł 

dochody majątkowe 14 155 807,00 

plan wydatków:  272 418 892,00, w tym: 

wydatki bieżące 246 967 485,00 złotych 

wydatki majątkowe 25 451 407,00 złotych 

deficyt budżetu 9 429 421,00 złotych 

plan przychodów 27 186 338,00 złotych 

plan rozchodów 17 756 917,00 złotych 

 

Wykonanie dochodów budżetowych 

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 262 769 836,94 zł, co 

stanowiło 99,92% planu. W stosunku do 2020 roku w 2021 roku nastąpił 

wzrost dochodów o kwotę 31 831 890,09 zł.  

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetowych, według głównych źródeł, 

przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największą grupę dochodów – 30% stanowią dotacje na bieżące wydatki 

w wysokości 79 624 804,75 zł. Drugą z największych grup dochodów, 

w łącznej wysokości 76 620 084,04 złote (29%) stanowiły udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Wpływy z tytułu 

podatku od nieruchomości 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 19% dochodów gminy, tj. 49 421 863,99 zł. 

Kolejnym zrealizowanym dochodem w wysokości 45 498 310,00 zł (18%) są 

subwencje ogólne z budżetu państwa: część oświatowa – 37 042 438,00 zł 

Dochody 
majątkowe

3%

Dotacje
30%

Podatki i 
opłaty
19%

Subwencje
18%

Pozostałe 
dochody

1%

Podatek 
doch.od.os.fiz. 

i os. prawn.
29%
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oraz uzupełnienie subwencji ogólnej – 8 455 872,00 złote. Pozostałe dochody 

gminy wyniosły 3 194 380,19 zł – 1% zrealizowanych dochodów 

budżetowych.  

Z zaplanowanych w wysokości 14 155 807,00 zł dochodów majątkowych 

wpłynęło do budżetu 8 410 393,97 zł, co stanowiło 3% dochodów gminy i 59% 

planu.  

 

 

 

 

 

 

 

W badanym czasookresie zarówno wydatki jak, i dochody w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca rosły, przy czym zauważa się w ostatnich latach  

(2017-2020) wyższą wartość wydatków w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, niż dochodów.  

 

 2018 2019 2020 

wydatki na jednego 
mieszkańca 

5584,48 6345,04 6602,57 

dochody na jednego 
mieszkańca 

5128,49 6035,96 6376,48 
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Wydatki 

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 262 322 809,07 złotych, co 

stanowiło 96,29% planu. W stosunku do 2020 roku, w 2021 roku nastąpił 

wzrost wydatków o kwotę 44 061 286,80 zł.  

Strukturę zrealizowanych w 2021 roku wydatków, według głównych działów 

klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres. 

 

 

 

 

 

 

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na zadania 

te przeznaczono 110 803 134,94 zł, co stanowi 42% wydatków.  

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 79 089 391,88 

zł, które stanowiły 30% całości wydatków. 

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie. Na 

zadania te przeznaczono 110.803.134,94 złote, co stanowi 42% wydatków.  

Druga grupa wydatków to środki w dziale Pomoc społeczna w kwocie 

79.089.391,88 złotych, które stanowiły 30% całości wydatków. Wydatki 

w dziale Transport i łączność w wysokości 19 479 233,05 zł stanowiły 7% 

wydatków ogółem. 

Kolejna grupa wydatków to wydatki w działach 750 Administracja publiczna – 

14 838 760,46 zł (6%) oraz 900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska – 25 938 589,91 zł (10%). Na zadania z zakresu Gospodarki 

mieszkaniowej (dział 700) wydatkowano 2 434 190,06 zł, czyli 1% środków. 

Pozostałe wydatki w wysokości 9 739 508,77 zł stanowią 4% wydatkowanych 

w 2021 roku środków.  

W 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości  

24 146 471,44 zł, co stanowiło 9% całości wydatków Gminy Miasto Marki. 
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Realizacja wydatków majątkowych 

Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

010     Rolnictwo i łowiectwo 600 000 1 016 428 1 012 836,97 

  01008   Melioracje wodne 600 000 1 016 428 1 012 836,97 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000 1 016 428 1 012 836,97 

      Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych 600 000 1 016 428 1 012 836,97 

600     Transport i łączność 18 500 433 11 596 852 10 409 966,35 

  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 1 656 560 708 547 658 544,01 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 379 775 534 243 534 242,11 

      
Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi 
rowerowej na terenie Miasta Marki 

1 379 775 534 243 534 242,11 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223 588 91 221 91 220,01 

      
Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi 
rowerowej na terenie Miasta Marki 

213 588 91 221 91 220,01 

      
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, 
Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF 

10 000 0 0,00 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 197 33 083 33 081,89 

      
Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi 
rowerowej na terenie Miasta Marki 

53 197 22 806 22 805,00 

      
Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie 
gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, 
Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF 

0 10 277 10 276,89 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

0 50 000 0,00 

      
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 631  
z ul. Główną i Dworkową w Markach 

0 50 000 0,00 

  60016   Drogi publiczne gminne 16 843 873 10 888 305 9 751 422,34 
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Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 689 272 8 651 863 7 578 560,62 

      Budowa ul. Harcerskiej 0 738 738,00 

      
Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, 
Projektowanej 3 - etap I 

2 774 345 0 0,00 

      

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 
budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i 
chodników  
z infrastrukturą towarzyszącą 

0 150 000 126 013,50 

      
Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za 
pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego 
mechanicznie 

0 999 723 997 938,36 

      
Projektowanie budowy, przebudowy, modernizacji dróg 
gminnych i ulic  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

0 142 000 141 756,23 

      Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki 3 000 000 3 000 000 2 699 762,63 

      
Przebudowa ulic: Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, 
Kołobrzeskiej w m. Marki 

1 358 963 0 0,00 

      Przebudowa ulicy Kurpińskiego i ulicy Nałkowskiej 0 57 000 57 000,00 

      

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na 
wybór partnera prywatnego do realizacji 
przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie 
budowy  
i utrzymania dróg gminnych 

0 207 995 95 632,50 

      

Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, 
ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 
324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od 
skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki 

6 835 964 3 808 847 3 252 402,90 

      Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej 300 000 4 736 4 735,50 

      
Sporządzenie oceny efektywności realizacji 
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego w zakresie budowy  

0 10 824 10 824,00 



 
  

 

RAPORT 2021 

14 

Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto 
Marki 

      
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego 
podczas realizacji zadań inwestycyjnych  

0 20 000 10 455,00 

      Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej 30 000 0 0,00 

      
Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagiełły na odc. od 
ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka 

40 000 0 0,00 

      
Wykonanie projektu rozbudowy  
ul. Jaworówka 

100 000 0 0,00 

      
Wykonanie projektu rozbudowy  
ul. Krakowskiej 

50 000 50 000 39 114,00 

      
Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od 
ul. Sowińskiego do ul. Sokolej 

100 000 100 000 66 912,00 

      
Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na 
odc. od ul. Zagłoby  
do ul. Sosnowej 

100 000 0 0,00 

      
Wykonanie projektu rozbudowy  
ul. Żeromskiego na odc. od ul. Skrzetuskiego do ul. 
Sosnowej 

0 100 000 75 276,00 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 760 563 720 639,98 

      

Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, 
ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 
324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od 
skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki 

0 760 563 720 639,98 

    6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 558 015 558 014,62 

      

Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, 
ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 
324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od 
skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki 

0 558 015 558 014,62 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 288 615 278 633,18 

      
Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, 
ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 

0 288 615 278 633,18 
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Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od 
skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

2 154 601 580 000 569 406,63 

      
Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury 
technicznej 

2 154 601 580 000 569 406,63 

    6067 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0 39 399 36 933,85 

      
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie 
gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT 
WOF 

0 39 399 36 933,85 

    6069 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

0 9 850 9 233,46 

      
Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie 
gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT 
WOF 

0 9 850 9 233,46 

700     Gospodarka mieszkaniowa 215 000 234 351 232 116,55 

  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 215 000 234 351 232 116,55 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 000 234 351 232 116,55 

      
Budowa przyłączy wodnych, gazowych i 
kanalizacyjnych do budynków komunalnych 

100 000 74 000 73 856,00 

      
Modernizacja elewacji, wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki w budynkach 
komunalnych 

0 17 351 17 350,38 

      
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach 
komunalnych  

65 000 55 000 52 935,07 

      
Modernizacja stolarki drzwiowej i okiennej w 
budynkach komunalnych 

0 62 000 62 000,00 

      
Wymiana systemu rozliczania wody w budynkach 
komunalnych -wodomierze z odczytem radiowym 

50 000 26 000 25 975,10 

750     Administracja publiczna 150 794 259 531 201 575,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 150 794 259 531 201 575,00 
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Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 139 531 81 581,57 

      
Analiza techniczna oraz opracowanie projektu 
przebudowy wejść do budynku Urzędu Miasta Marki 

50 000 50 000 20 886,20 

      
Inwentaryzacja sieci elektrycznej oraz 
teleinformatycznej w Urzędzie Miasta Marki  

20 000 20 000 0,00 

      Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Marki 0 23 000 21 335,37 

      Zakup depozytora na klucze wraz z kontrolą dostępu 0 46 531 39 360,00 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 635 0 0,00 

      

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia 
usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-
Opieka) 

24 635 0 0,00 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 159 0 0,00 

      

Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia 
usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na 
terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-
Opieka) 

6 159 0 0,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

50 000 120 000 119 993,43 

      
Zakup oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu na 
potrzeby Urzędu Miasta Marki 

50 000 120 000 119 993,43 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

70 000 255 000 254 987,50 

  75411   Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000 20 000 20 000,00 

    6170 
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

20 000 20 000 20 000,00 

      
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 
osobistego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie 

20 000 20 000 20 000,00 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 0 100 000 100 000,00 
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Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

  
  

6230 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

0 100 000 100 000,00 

    
Zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-
ratowniczego typu pickup 

0 100 000 100 000,00 

  75495   Pozostała działalność 50 000 135 000 134 987,50 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 135 000 134 987,50 

      Modernizacja monitoringu miejskiego 50 000 135 000 134 987,50 

801     Oświata i wychowanie 9 636 668 11 101 220 11 094 420,81 

  80101   Szkoły podstawowe 9 626 668 10 923 220 10 918 684,29 

    6030 
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz 
na uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych 

3 300 000 3 300 000 3 300 000,00 

      
Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje 
Miejskie Sp. z o. o. 

3 300 000 3 300 000 3 300 000,00 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 326 668 7 623 220 7 618 684,29 

      
Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie 
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

4 520 000 5 850 000 5 845 529,90 

      
Wymiana drzwi wejściowych do bloku sportowego i do 
bloku kl.II i III 

60 000 0 0,00 

      
Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji 
dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w 
Markach 

1 746 668 1 773 220 1 773 154,39 

  80104   Przedszkola  10 000 8 000 7 999,92 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 8 000 7 999,92 

      Częściowa wymiana ogrodzenia 10 000 8 000 7 999,92 

  80120   Licea ogólnokształcące 0 170 000 167 736,60 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 170 000 167 736,60 
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Dział Rozdział § Treść Uchwała budżetowa Plan 31.12.2021 Wykonanie 31.12.2021 

      
Wykonanie nawierzchni boisk szkolnych wraz z 
instalacją sprzętu sportowego 

0 170 000 167 736,60 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 652 500 488 025 445 282,46 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 130 000 65 525 65 525,00 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

130 000 65 525 65 525,00 

      Zakup rębaka na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych 130 000 65 525 65 525,00 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 202 500 202 500 183 913,85 

    6230 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

202 500 202 500 183 913,85 

      Dotacje na wymianę pieców węglowych 202 500 202 500 183 913,85 

  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 320 000 220 000 195 843,61 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 320 000 220 000 195 843,61 

      Budowa oświetlenia  270 000 170 000 149 443,61 

      
Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta 
Marki 

50 000 50 000 46 400,00 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 500 000 495 285,80 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 500 000 495 285,80 

    6580 
Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 

0 500 000 495 285,80 

      Remont kamienicy przy Al. Marsz .J. Piłsudskiego 82 0 500 000 495 285,80 

Razem 29 825 395 25 451 407 24 146 471,44 
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Marki w rankingach 

Poniżej zaprezentowano miejsce w rankingach, które osiągnęło miasto Marki. 

1 Ranking zmian demograficznych w samorządach 2004-2020 

Samorządowe pismo „Wspólnota” prześledziło zmiany demograficzne we 
wszystkich polskich gminach w latach 2004-2020. W kategorii mniejszych 
miast, liczącej 611 gmin, Marki znalazły się na piątym miejscu w Polsce. 
W ciągu 16 lat Marki zwiększyły liczbę mieszkańców o ponad 63 proc. 
W czołowej dziesiątce znalazły się jeszcze trzy inne gminy powiatu 
wołomińskiego – Ząbki (4), Radzymin (7) oraz Kobyłka (10). 

2 Ranking „Gmina dobra do życia” 

W rankingu "Gmina dobra do życia", przygotowanym przez prof. 
Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk, Marki ulokowały 
się 209 miejscu w kraju w gronie 2477 gmin. W zestawieniu 
wyprzedziliśmy większe i znane miejscowości m.in. Słupsk, Legnicę, 
Kielce, Konin, Sieradz czy Radom. Wśród gmin powiatu wołomińskiego 
Marki znalazły się na drugim miejscu (po Kobyłce). W rankingu wzięto 
pod uwagę prawie 50 różnych czynników m.in. rozwój demograficzny, 
rynek pracy, infrastrukturę, dostępność i jakość usług, tematykę 
bezpieczeństwa i zdrowia oraz środowisko naturalne. 

3 Ranking salda migracji w 2020 r. 

W rankingu portalu „Tu warto mieszkać” Marki znalazły się na 19 pozycji 
w Polsce pod względem salda migracji w 2020 r. (różnica między liczbą 
osób wprowadzających się i wyprowadzających się). Saldo migracji 
zostało przeliczone na 1 000 mieszkańców. W przypadku Marek wyniosło 
29,4 osoby na 1 000 mieszkańców. Jeśli chodzi o gminy z województwa 
mazowieckiego, przed gminą Marki znalazły się jedynie Wieliszew (+49), 
Lesznowola (+33,8) i Ożarów Mazowiecki (+33). 

4 Ranking urodzeń w 2020 r. 

W innym rankingu portalu „Tu warto mieszkać” Marki ulokowały się na 12 
pozycji w kraju. Analizowano liczbę urodzonych w 2020 r. dzieci 
i przeliczono tę wartość na 1 000 mieszkańców. W przypadku Marek 
wskaźnik wyniósł 15,7 dziecka. Warto zaznaczyć, że średnia 
ogólnokrajowa wynosiła 9,3 urodzeń. W ścisłej czołówce rankingu są 
również miasta z naszego powiatu. Na miejscu szóstym znalazły się 
Ząbki (17,2), a na miejscu 21 Kobyłka (14,5). 

5 Ranking „Skarbnik samorządu” 

Szczególne wyróżnienie przypadło Skarbnik Urzędu Miasta – pani Beacie 
Orczyk, która zawiaduje mareckimi finansami nieprzerwanie od 2015 r.  
W IV edycji ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik samorządu”, w kategorii 
gmin miejskich powyżej 25 tys. mieszkańców, zajęła drugie miejsce. 
Zestawienie przygotował m.in. „Dziennik Gazeta Prawna”. 

6 Ranking „Perły samorządu” 

Marki zostały wyróżnione w ubiegłorocznym rankingu „Perły Samorządu”, 
również zorganizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Miasto 
otrzymało tytuł Lidera Dobrych Praktyk w zakresie edukacji, zostało 
uhonorowane za sztandarową inwestycję – Mareckie Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjne, jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, który 
jednocześnie pełni funkcje szkolne, sportowe i kulturalne oraz stosuje wiele 
„zielonych” rozwiązań.   

 nazwa rankingu 
miejsce  

w rankingu 

Ranking zmian demograficznych w samorządach 2004-2020 5/611 

Ranking „Gmina dobra do życia” 209/2477 

Ranking salda migracji w 2020 r. 19/2477 

Ranking urodzeń w 2020 r. 12/2477 

Ranking „Skarbnik samorządu” 2 
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Demografia 

Według danych GUS w połowie 2021 roku Miasto Marki zamieszkiwało 

37 384 osób – 19 582 kobiet oraz 17 802 mężczyzn. Obserwując trend 

w czasie należy zauważyć, że liczba mieszkańców miasta regularnie wzrasta 

i porównując rok 2016 do 2021 roku, mieszkańców Marek przybyło około 

20%.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Kondycja demograficzna Marek jest stabilna, a kształt piramidy wieku 

wskazuje na progresywny model demograficzny (stosunkowo liczne grupy 

osób w wieku przedprodukcyjnym). Niemniej warto zwrócić uwagę na 

nieznacznie spadającą liczbę osób w wieku produkcyjnym oraz minimalny 

wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 

 

 19,9% 
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 2016 2017 2018 2019 2020 

przedprodukcyjny 23,8% 24,2% 24,8% 25,1% 25,4% 

produkcyjny 62,7% 62,0% 61,6% 61,4% 61,0% 

poprodukcyjny 13,5% 13,7% 13,6% 13,5% 13,6% 
 

 

 

 

 

Na ruch naturalny w 2020 i 2021 negatywny wpływ miała pandemia, 

podwyższająca znacząco liczbę zgonów. Należy podkreślić, że liczba 

zgonów w 2021 roku była o blisko 40% wyższa niż w 2016 roku. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

urodzenia 218 218 262 245 282 238 

zgony 108 111 124 135 120 156 

przyrost naturalny 110 107 138 110 162 82 

 

 

 

 

W 2021 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano jubileusz 60-lecia 

pożycia małżeńskiego oraz jubileusz setnej rocznicy urodzin.  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP2021) trwał 

od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Spis odbywa się raz na 10 lat i jest 

okazją do zbadania w powszechny i kompleksowy sposób informacji 

o rodzinach, migracjach, niepełnosprawności, wykształceniu czy warunkach 

mieszkaniowych. Na mocy ustawy badania tego typu są obowiązkiem 

każdego mieszkańca Polski. Udzielone odpowiedzi chronione są tajemnicą 

statystyczną – jednostkowe dane dotyczące poszczególnych osób 

i gospodarstw domowych nie mogą być ujawniane ani przekazywane innym 

podmiotom. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa 

stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę 

gromadzonych informacji.  

Kandydatów na rachmistrzów zgłosiło się 27 z czego 15 osób spełniających 

kryteria zostało rachmistrzami spisowymi. Nad prawidłowością działań 

spisowych i promocją NSP2021 czuwało Gminne Biuro Spisowe (GBS) 

liczące 5 osób. 

Pomimo pandemii na terenie ratusza działał punkt spisowy dla mieszkańców, 

a członkowie GBS służyli mieszkańcom pomocą w wypełnieniu formularzy. 

We wrześniu zorganizowano w ratuszu dodatkowe dyżury rachmistrzów  

–12, 19 i 26 września w godzinach pracy urzędu. Punkt spisowy działał także 

podczas akcji zakończenia wakacji organizowanej w parku miejskim 29 

sierpnia 2021 r. W wyniku wskazanych prac na terenie Marek spisano 91,2% 

mieszkań. 
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Realizacja polityk, programów i strategii 

Strategia Rozwoju Miasta Marki 

Kluczowym dokumentem wskazującym obszary rozwoju istotne dla 

mieszkańców i samorządu jest „Strategia rozwoju miasta Marki na lata 2016-

2021”, przyjęta uchwałą Rady Miasta Marki nr XXXI/225/2016 z 29 czerwca 

2016 roku. Strategia rozwoju jest dokumentem, który wytycza długofalowe 

cele i kierunki rozwoju gminy. Dokument obejmuje działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju poprzez działania w obszarze infrastruktury, 

środowiska naturalnego, gospodarki, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

edukacji czy kultury. Realizacja Strategii jest monitorowana poprzez 

przyporządkowane do poszczególnych celów strategicznych wskaźniki. 

W tym rozdziale prezentujemy zestawienie celów strategicznych oraz stan 

realizacji założonych w strategii wskaźników. Warto zaznaczyć, że w wielu 

przypadkach ich wartości za rok 2021 nie zostały jeszcze zmierzone (brak 

aktualnych danych GUS) w okresie opracowywania niniejszego raportu. 

W 2021 roku przeprowadzono także ewaluację końcową Strategii Rozwoju 

Miasta Marki na lata 2016-2021. Link do ewaluacji znajduje się na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Marki:  

https://bip.marki.pl/artykul/517/9064/strategia-rozwoju-miasta-na-lata-2016-

2021  

Ponadto dnia 29 września w 2021 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 

o przystąpieniu do prac nad nową Strategia Rozwoju Miasta Marki na lata 

2022-2030 https://bip.marki.pl/uchwala/15689/uchwala-nr-xxxviii-462-2021  

  

Szkoła Podstawowa nr 2 przy ul. Szkolnej 

Rondo u zbiegu ulic: Kościuszki, Sosnowej i Okólnej 

https://bip.marki.pl/artykul/517/9064/strategia-rozwoju-miasta-na-lata-2016-2021
https://bip.marki.pl/artykul/517/9064/strategia-rozwoju-miasta-na-lata-2016-2021
https://bip.marki.pl/uchwala/15689/uchwala-nr-xxxviii-462-2021
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Cel strategiczny I Rozwinięta infrastruktura techniczna i transportowa miasta wystarczająca dla potrzeb społecznych i gospodarczych 

 

Nazwa miernika/wskaźnika Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 
(stan na 

2018) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2020) 

Wartości miernika 
(stan na 2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie,  
stan na 

Wartości 
startowe do 
monitoringu 

Sieć wodociągowa 
i kanalizacji sanitarnej 

(wybudowana) 
Nowe odcinki sieci 

Długość sieci 
wodociągowej 

2015 [km] 
134,7 142,2 143,3 144,9 147,7 9,7% 

Długość sieci 
kanalizacji 

sanitarnej 2015 
[km] 

198 202,1 210,02 212,5 218,7 10,5% 

Sieć kanalizacji deszczowej 
(wybudowana) 

Nowe odcinki sieci 
W trakcie 

opracowywania 
2015 [km] 

1,1 3,485 4,69 6,67 7,47 579,1% 

Zmodernizowane rowy 
melioracyjno-komunalne 

Zmodernizowane 
rowy 

Zmodernizowane 
w 2015 roku [m] 

1 447 2 710 2 941 2 993 5065 250,0% 

Odsetek mieszkańców 
korzystających z sieci 

poszczególnych mediów 

Wzrost osób 
korzystających  

z sieci 

Wodociąg 83,30% 91,80% 88,70% 89,40% Brak danych 6,10% 

Kanalizacja 82,00% 90,60% 88,30% 89,30% Brak danych 7,30% 

Gaz 87,20% 
87,9 % 
(2017) 

95,70% 88% Brak danych 0,80% 

Zmodernizowane, 
wybudowane  drogi różnych 

kategorii 

Lepszy stan 
infrastruktury 

drogowej 
Gminne 2016 [km] 5,25 5,25 6,67 9,82 13,72 161,3% 

Linie komunikacji 
autobusowej miejskiej 

Dobra jakość usług 
komunikacji 
autobusowej 

2016 [szt.] 10 11 9 11 11 10,0% 
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Nazwa miernika/wskaźnika Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 
(stan na 

2018) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2020) 

Wartości miernika 
(stan na 2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie,  
stan na 

Wartości 
startowe do 
monitoringu 

Częstotliwość kursowania 
taboru poszczególnych linii 

komunikacji autobusowej 
(szczyt/poza szczytem/święto) 

Sprawna 
komunikacja 
autobusowa 

odpowiadająca 
liczbie użytkowników 

Linia miejska 112 10/12/12 min. 

12/15/15 
7/10/10 

15/20/40 
20/30/30 
20/40/40 

60/120/120 
15/-/- 

120/120/- 
60/60/180 
60/60/120 
60/60/60 

5/15/20 

112 – 
12/15/15 

Linia miejska I strefy 
112 – 12/15/15 

 

Linia miejska 190 6/10/10 min 
190 – 

5/15/15 
Linia miejska I strefy 

190 – 5/15/15 
 

Linia strefowa 140 15/20/40 min. 140 – 
10/30/30 

Linia miejska I strefy 
140 – 10/30/30 

 

Linia strefowa 240 20/30/30 min. 
240- 

20/30/30 
Linia miejska I strefy 

240- 20/30/30 
 

Linia strefowa 738 20/30/30 min. 
738- 

20/30/30 

Linia miejska i 
podmiejska I i II 

strefy 738- 20/30/30 

 

Linia strefowa 
740/L40 

30/40/40 min. 
L40 – 

60/120/120 

Linia lokalna I i II 
strefy L40 – 
60/90/120 

 

Linia strefowa 
805/340 

30/40/40 min. 
340 – 

10/30/- 
Linia miejska I strefy 

340 – 10/30/- 
 

Linia strefowa L33 
90/120/120 

min. 
L33 – 

120/120/- 
Linia lokalna I i II 

strefy L46 – 60/60/60 
 

Linia strefowa L43 
90/120/120 

min. 
L43 – 

60/60/150 

Linia lokalna I i II 
strefy L43 – 
60/60/150 

 

Linia strefowa L45 15/-/- min 
L45 -

60/120/120 

Linia Lokalna I i II 
strefy L45 -
60/120/120 

 

Linia nocna N61 60/60/60 min. 
N61 – 60/-

/- 

Linia miejska i 
podmiejska I i II 

strefy N61 – 60/-/- 
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Nazwa miernika/wskaźnika Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 
(stan na 

2018) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2020) 

Wartości miernika 
(stan na 2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie,  
stan na 

Wartości 
startowe do 
monitoringu 

Ogólnodostępne miejsca 
parkingowe w wybudowanych 

obiektach „Parkuj i jedź” 

Odciążenie 
natężenia ruchu, 
bezpieczeństwo 

2016 0 102 244 266 266 266% 

Długość wybudowanych 
chodników 

Komfort, 
bezpieczeństwo 

pieszych i kierowców 

W trakcie 
opracowywania 

2016 [m] 
brak danych 

6 586,90 7 999,23 9 546,03 10 207,03 

55% 
(2 344 m) 

(1 412,33 
m) 

(1 546,80 
m) 

( 661 m ) 
    

Punkty świetlne oświetlenia 
ulicznego (drogi gminne) 

Bezpieczeństwo 2016 [szt] 1 949 3 600 3 733 3 753 3 785 94,2% 

Drogi rowerowe 
Bezpieczeństwo, 

odciążenie natężenia 
ruchu 

2016 [km] 2,4 6,9 8,7 10,1 11,2 368,6% 

 

   

Budowa ciągu Jowisza-Marsa-Saturna 
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Cel strategiczny II Rewitalizacja 

 

Nazwa miernika/wskaźnika Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu 
odniesienia Wartości 

miernika  
(stan na 

2018) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika 
 (stan na 

2020) 

Wartości 
miernika 
(stan na 

2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie, 
stan na 

Wartości 
startowe do 
monitoringu 

 
Program rewitalizacji 

Ożywienie 
przestrzeni, 

społeczeństwa  
i gospodarki 

2016 0 1 
Rozpoczęty 

GPR 
Kontynuacja 

GPR 
Kontynuacja 

GPR 
- 

Zrealizowane projekty 
rewitalizacyjne, w tym z udziałem 

środków zewnętrznych 

Zwiększenie 
walorów 

funkcjonalno-
użytkowych 

 
2016 

0 1 (LPR) 
Liderzy 

Konsultacji 
Społecznych 

Liderzy 
Konsultacji 

Społecznych 
– konsultacje 

GPR 

Teatry 
ogródkowe, 

wyremontowa
na kamienica 
Piłsudskiego 

82 

- 

Mieszkania objęte projektami 
rewitalizacyjnymi,  

w tym mieszkania socjalne 

Wyremontowane 
zasoby 

 
 

2016 
0 1 1 1 1 100% 

Zrewitalizowane tereny 

Przywrócenie do 
życia przestrzeni, 
społeczeństwa, 

wykreowane 
funkcje 

2016 0 

500 m2 

(Pumptrack -
nieuwzględni
ony w LPR) 

Skwer 
Pamięci 

Narodowej, 
Plac Zgody 

Małachowski
ego Piękna i 
Bezpieczna 

Nie były 
wykonywane 

- 

Zrewitalizowane obiekty 

Poprawa estetyki 
przestrzennej, 
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego, 
wykreowane 

funkcje 

2016 0 7 8 9 10 1 000% 
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Cel strategiczny III Wzmacnianie atrakcyjności i konkurencyjności biznesowej (spójny obszar działalności gospodarczej w mieście) 

 

Nazwa 
miernika/wskaźnika 

Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 

(stan na 2017) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2020) 

Wartości 
miernika  

(stan na 2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie 
stan na 

Wartości startowe 
do monitoringu 

Podmioty 
gospodarcze ogółem, 

w tym w rozbiciu na 
poszczególne branże 

Wzrost liczby 
podmiotów 

gospodarczych 

Ogółem 2014 
[szt.] 

1 974 

 
 

4607 
 
 

5399 3765 3878 96,5% 

Punkt informacji 
biznesowej 

Udogodnienia dla 
przedsiębiorczości 

2016 0 0 0 0 0 0% 

Prowadzone zajęcia 
w zakresie 

przedsiębiorczości 

Nabycie kompetencji 
kluczowych 

2016 0 

Powstała 1 
SPInKa oraz 150 
osób skorzystało 
z doradztwa w 

ramach projektu 
„Bliżej Rynku 

Pracy” 

Doradztwo 
zawodowe  
w szkołach 

Doradztwo 
zawodowe  
w szkołach 

Doradztwo 
zawodowe w 

szkołach, 
projekt 

GOV_LAB 

- 

Pracujący na 1 000 
mieszkańców 

Wzrost aktywności 
zawodowej 

mieszkańców 
2014 [os.] 182 193 199 195 Brak danych 7,1% 

Udzielone nagrody  
i wyróżnienia dla 

najbardziej 
rozwojowych 

przedsiębiorców 

Rozwój 
przedsiębiorczości 

(motywacja 
innowacyjności) 

Nie planowano 
2016 

0 
1 - „Kobieta z 

Marką” 
1 – „Kobieta z 

Marką” 
1 – „Kobieta z 

Marką” 

 
1 – „Kobieta z 

Marką” 
 

100% 

 

 

  

Podpisanie umowy dofinansowania w NFOŚiGW  Rozdanie nagród w konkursie "Kobieta z Marką 2021" Wizyta ministra Michała Kurtyki w MCER 
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Cel strategiczny IV 
Wysokiej jakości oferta edukacja dostosowana do bieżących i przyszłych potrzeb - rozwój edukacji jako jednego  
z ważniejszych elementów infrastruktury społecznej 

 

Nazwa 
miernika/wskaźnika 

Oczekiwany 
efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 
(stan na 

2018) 

Wartości 
miernika 
 (stan na 

2019) 

Wartości 
miernika 

 (stan na 2020) 

Wartości 
miernika 
 (stan na 

2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie, 
stan na 

Wartości 
startowe do 
monitoringu 

Działania mające na 
celu wsparcie 

podmiotów 
niepublicznych   

Wzrost liczby 
inicjatyw 

2016 5 5 1 4 4 -20% 

Obiekty oświatowe 
miasta: przedszkola, 
szkoły podstawowe i 

gimnazjalne 

Lepsze warunki 
nauki 

Przedszkola (w tym 
publiczne) 

14 (3) 30 (6) 30 (7) 30(7) 30(7) 114,2% 

Szkoły podstawowe w 
tym publiczne 

6 (5) 8(5) 8(5) 8(5) 8(5) 33,3% 

Szkoły gimnazjalne 
(w tym publiczne) 

4 (2) 2(2) 0(0) 0(0) 0(0) 0% 

Szkoły 
ponadgimnazjalne  
(w tym publiczne) 

2013/2014 

1 (1) 2(1) 3(1) 3(1) 2(1) 100% 

Miejsca  
w placówkach 

oświatowych 

Zapewnienie 
edukacji 

Ogółem 
2013/2014 

Ogółem: 4 600 
Ogółem:  

5 919 
Ogółem:  

6 568 
Ogółem: 6 976 Ogółem: 7 692 67,2% 

Oświatowe obiekty 
sportowe 

Sprawność 
fizyczna dzieci 

Obiekt przy każdej 
szkole 

2015/2016 
11 szt. 14 szt. 

MCER 
basen, sala 
sportowa 

W 2020 r. nowa 
hala sportowa  

w SP 2 

Modernizacja 
boisk w ZS1 

54,4% 

Dzieci, w tym dzieci 
niepełnosprawne objęte 

specjalnymi metodami 
nauki i opieki 

Wyrównanie 
szans 

Ogółem 
Przedszkola 

Szkoły 
2015 

112 os. 
36 os. 
76 os. 

 

156 os. 
45 os. 

111 os. 
171 os. 

197 os. 
44 os 

153 os. 
188 os. 67,8% 

Opieka nad dziećmi do 
lat 3 

Aktywność 
zawodowa 
rodziców 

2015/2016 0 
122 os. 
(2017) 

18 form  18 form 21 form  16,6% 
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Cel strategiczny V Wspieranie rozwoju partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego na rzecz rozwoju usług społecznych 

 

Nazwa 
miernika/wskaźnika 

Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 

(stan na 2017) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2020) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie 
stan na 

Wartości startowe 
do monitoringu 

Dzienny ośrodek 
wsparcia dla osób 

starszych 
Zapewnienie opieki 2016 0 0 0 0 0 0% 

Odsetek osób i rodzin 
objętych pomocą 

społeczną  
w stosunku do 
ogólnej liczby 

mieszkańców Miasta 
Marki 

Podniesienie 
poziomu 

samodzielności 
2014 3,4 % 

2,4 % 
31.12.2017 r. 

853 os. 
2,4% 

1186 os. 
3,3% 

965 os. 
2,7 % 

-0,7% 

Przedsięwzięcia 
kulturalne  

i sportowe (miejskie, 
inicjatywy 

mieszkańców) 

Zapewnienie 
kultury i sportu, 

Inicjatywy 
mieszkańców 

Planowane 
2016 

130 szt. 
135 szt. 
(2017 r.) 

225 szt. 

102 szt. w 
CAF 3; 

174 szt. w 
MOK; 17 
Biblioteka 

65 szt. 
wydarzeń; 

31 szt. 
Honorowe 
patronaty 

-30% 

Organizacje 
pozarządowe 

funkcjonujące na 
terenie miasta 

Wzrost liczby 
organizacji 

2016 22  29  31  27  25  13,6% 

Środki z budżetu 
miasta przeznaczone 
na realizację inicjatyw 

obywatelskich  
i wspieranie 
działalności 
organizacji 

pozarządowych 

Wzrost liczby 
inicjatyw 

2014 301 425  zł 1 087 477 zł 570 954,50 916 108,50  808 220,00 168,1% 
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Środki z budżetu 
miasta przeznaczone 

na rozwój ekonomii 
społecznej – 

działalność Centrum 
Integracji Społecznej  

Wykluczenie 

społeczne 

(ograniczenie) 

Planowane 

2016 
92 085  zł 236 970 zł 157 860 zł 157 860 zł 157 860 zł 71,4% 

Partnerstwo z nowymi 
podmiotami (np. 

partnerstwo 
publiczno- prywatne) 

Wzrost liczby 
inicjatyw 

Nie planowano 
2016 

0 0 0 0 
ogłoszone 

postępowanie 
na PPP 

0% 

Centrum Aktywności 
Lokalnej 

Integracja 2016 0 0 1 1 1 100% 

Osoby objęte 
usługami socjalnymi 

Zapewnienie opieki 2015 40 os. 36 os. 43 os. 70 os. 59 os. 47,5% 

  

Rzeka Długa Jezioro Czarne Kamienice Briggsów 

http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_2_cis_28.08.pdf
http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_2_cis_28.08.pdf
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Cel strategiczny VI 
Wzrost poziomu wykorzystania walorów środowiskowych, historycznych  
i kulturowych - fundamentów w procesie budowy silnej marki miasta jako wyjątkowego miejsca wypoczynku 

 

Nazwa 
miernika/wskaźnika 

Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 

(stan na 2017) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2020) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie 
stan na 

Wartości startowe  
do monitoringu 

Zasoby i produkty 
kreujące markę 

Miasta Marki 

Walory 
środowiskowe, 

historyczne  
i kulturowe 

2016 0 1 1 1 2 200% 

Punkty usługowe, 
gastronomiczne, 

zaplecze noclegowe 
Dostęp 

Turystyczne 
obiekty 

noclegowe 
2014 

4  4  6 t. 

6 (pkt 
noclegowe) 

20 (pkt 
gastr.) 

6. (pkt 
noclegowe) 

20 (pkt 
gastr.) 

50% 

Miejsca integracji 
społecznej 

Integracja 2016 0 1 2 3 3 300% 

Tereny chronione 
Poprawa warunków 

przyrodniczych 

Obszar 
chronionego 
krajobrazu 
Rezerwat 
przyrody 

2016 

1.1826 ha 
44.0000 ha 

1.1826 ha 
44.0000 ha 

1.1826 ha 
44.0000 ha 

1.1826 ha 
44.0000 ha 

1 826 ha  
44.0000 ha 

0% 

Tereny zielone, w tym 
lasy 

Zwiększenie 
zasobów  

i zachowanie 
walorów 

środowiskowych 

Lesistość 
2014 

33,7 % 33,7 % 33,7 % 33,7% 33,7 % 0% 

Elementy 
infrastruktury 

terenowo edukacyjnej 

Zwiększenie 
zasobów 

Szlaki 
rowerowe 

2016 
66,5 km 66,5 km 66,5 km 66,5 km 66,5 km 0% 
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Cel strategiczny VII Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta 

 

Nazwa 
miernika/wskaźnika 

Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 

(stan na 2017) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2020) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie 
stan na 

Wartości startowe  
do monitoringu 

Obszar pełniący 
funkcje 

reprezentacyjną 
przestrzeni publicznej 

Wykreowanie 
funkcji 

reprezentacyjnej 

Al. Marszałka 
Józefa 

Piłsudskiego 
2016 

Długość 10 km 10 km 10 km 10 km 10 km 0% 

Opracowane 
dokumenty 

planistyczne 

Uporządkowanie 
chaosu 

przestrzennego i 
architektury 

2016 18 szt. 19 szt. 31 szt. 32 szt. 41 szt. 127,7% 

Katalog standardów 
w zakresie elementów 

małej architektury 

Uporządkowanie  
przestrzeni 

2016 0 1 1 1 1 100% 

 

  

Park Wolontariuszy z lotu drona  Fontanna w Parku Wolontariuszy Zabytkowy budynek przy skwerze. ks. Markiewicza na Strudze 
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Cel strategiczny VIII Logistyka w zakresie zarządzania infrastrukturą społeczną 

 

Nazwa 
miernika/wskaźnika 

Oczekiwany efekt 

Wartości poziomu odniesienia Wartości 
miernika 

(stan na 2017) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2019) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2020) 

Wartości 
miernika  
(stan na 

2021) 

Dynamika 
względem 
wartości 
bazowej 

Wyjaśnienie 
stan na 

Wartości startowe  
do monitoringu 

Mieszkania ogółem 
na 1 000 

mieszkańców 

Zwiększenie 
dostępu do 
mieszkań 

2014 383,3 szt. 400,35 szt. 402,1 746 bd 94,6% 

Mieszkania oddane 
do użytku, w tym 

mieszkania 
komunalne, socjalne 

Zwiększenie 
zasobów 

Mieszkania 
ogółem 

11 391 szt. 12 686 szt. 14 258 szt. b.d. b.d. b.d 

Mieszkania 
komunalne 

598 szt. 594 szt. 513 szt. 499 szt. 505 szt. -15,5% 

Mieszkania 
socjalne 

26 szt. 38 szt. 72 szt. 71 szt. 77 szt. 196,1% 

Placówki służby 
zdrowia 

Zwiększenie 
dostępności 

2014 6 szt. 7 szt. 12 szt. 21 szt. 24 szt. 300% 

Działania 
profilaktyczne 

zdrowotne 

Zdrowie 
mieszkańców 

2016 1 szt. 3 szt. 3 szt. 2 szt. 3 szt. 200% 

Nowo wybudowane 
oraz wyremontowane 
obiekty użyteczności 

publicznej 

Zwiększenie 
dostępności 

2016 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 0 szt. 500% 

Liczba e-usług 
(lokalne) 

Wzrost osób 
korzystających  

z usług 
2015 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 0% 
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Podsumowanie 

Cel strategiczny I 
Rozwinięta infrastruktura techniczna  
i transportowa miasta wystarczająca dla potrzeb 
społecznych i gospodarczych 

Za zmiany, określone w tym celu strategicznym, odpowiadają przede 
wszystkim miasto oraz Wodociąg Marecki. Miasto stopniowo  
i konsekwentnie rozbudowuje sieć dróg asfaltowych, dróg rowerowych 
oraz parkingów Parkuj i Jedź. Z kolei Wodociąg Marecki rozszerza 
sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągową. Zarówno 
samorząd jak i miejska spółka często kooperują przy realizacji 
inwestycji. Warto również zwrócić uwagę na działania związane  
z zagospodarowaniem wód opadowych polegające na budowie  
i modernizacji kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych. 

Cel strategiczny II Rewitalizacja 

Cel strategiczny był realizowany w stosunkowo ograniczonym 
zakresie. Trzeba podkreślić, iż działania rewitalizacyjne były głównie 
realizowane na podstawie innego dokumentu sektorowego – 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, a dopiero od 2021 roku w oparciu 
o Gminny Program Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026. Nie-
mniej warto wskazać, na realizację takich zadań jak poprawa 
estetyki przestrzennej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, czy 
rewitalizację przestrzeni publicznych i rekreacyjnych. 

Cel strategiczny III 
Wzmacnianie atrakcyjności i konkurencyjności 
biznesowej (spójny obszar działalności 
gospodarczej w mieście) 

Na podstawie monitoringu wskaźników postępu realizacji strategii 
należy stwierdzić, że polityka w zakresie wspierania gospodarki przez 
lokalny samorząd przyniosła pożądane efekty, a liczba podmiotów 
gospodarczych w trakcie obowiązywania strategii uległa niemal 
podwojeniu.  

Cel strategiczny IV 

Wysokiej jakości oferta edukacyjna 
dostosowana do bieżących i przyszłych potrzeb 
- rozwój edukacji jako jednego z ważniejszych 
elementów infrastruktury społecznej 

W obrębie sektora edukacji widać kilka zasadniczych zmian – 
zdecydowany przyrost liczby placówek przedszkolnych, w związku 
z dynamicznie wzrastającą liczbą mieszkańców, wzrastającą liczbę 
miejsc w szkołach podstawowych – co stanowi niewątpliwe 
wyzwanie z punktu widzenia budżetu miasta, wzrost liczby obiektów 
sportowych, a także wzrost nakładów finansowych na wspieranie 
dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami. 

Cel strategiczny V 
Wspieranie rozwoju partnerstwa publiczno-
społeczno-prywatnego na rzecz rozwoju usług 
społecznych 

Największe wzrosty wskaźników dotyczących partnerstwa publiczno-
prywatnego i wspierania społeczeństwa obywatelskiego odnotowano 
w zakresie wydatkowanych kwot na wspieranie inicjatyw 
obywatelskich (wzrost o 168,1% względem roku bazowego) oraz 
wspieranie ekonomii społecznej (wzrost o ponad 70%). 
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Cel strategiczny VI 

Wzrost poziomu wykorzystania walorów 
środowiskowych, historycznych i kulturowych - 
fundamentów w procesie budowy silnej marki 
miasta jako wyjątkowego miejsca wypoczynku 

W zakresie tworzenia miejsc rekreacji i turystyki wskazuje się na 
wzrost liczby obiektów noclegowych (+2) mogących stanowić 
zaplecze dla potencjalnych turystów, a także trzykrotny wzrost liczby 
miejsc służących integracji społecznej. 

Cel strategiczny VII Poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta 

Dynamiczny wzrost liczby przygotowanych dokumentów 
planistycznych (o 127%) świadczy  o zaangażowaniu władz 
samorządowych w kwestie utrzymania ładu przestrzennego i estetyki 
miasta. 

Cel strategiczny VIII 
Logistyka w zakresie zarządzania 
infrastrukturą społeczną 

Największe postępy w realizacji celu VIII poczyniono w obszarze 
budowy lokali socjalnych, zabezpieczając potrzeby osób w trudnej 
sytuacji życiowej, a także w ochronie zdrowia – monitoring wskaźników 
dowodzi zwiększenia dostępności placówek służby zdrowia 
(300%) oraz wzrostu liczby działań z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej. 

Gminny Program Rewitalizacji 

Podstawą realizacji działań rewitalizacyjnych w Markach jest Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2019-2026 (GPR), przyjęty 

uchwałą nr XXXIII/418/2021 Rady Miasta Marki z dnia 28.04.2021 (w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026). 

Proces przygotowania tego dokumentu strategicznego jest czasochłonny 

i skomplikowany oraz podlega weryfikacji takich instytucji jak Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W związku z powyższym 

przygotowany program zaczął faktycznie obowiązywać od momentu wpisu 

do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego w dniu 22 

czerwca 2021 r. Oznacza to, że czas jego obowiązywania to niespełna pół 

roku. Mimo stosunkowo krótkiego czasu obowiązywania programu samorząd 

oraz jednostki organizacyjne miasta zrealizowały następujące zadania: 

1. Przegląd teatrów ogródkowych – nawiązywał do formy XIX-wiecznych 

letnich teatrów z lekkim repertuarem. Zaprezentowano siedem 

spektakli na trzech scenach: w Parku Miejskim, na dziedzińcu MOK 

i na przyczepie. Na widowniach scen ogródkowych ustawiono stoliki 

i krzesła, można było korzystać z bufetu. W spektaklach wystąpiło 33 

aktorów oraz 9 muzyków. Spektakle obejrzało ponad 1 000 widzów. 

Przegląd zrealizowano ze środków Mareckiego Ośrodka Kultury im. 

Tadeusza Lużyńskiego. 

2. W dniu 18 listopada 2021 roku zrealizowano konferencję 

podsumowującą  konsultacje i opracowanie Gminnego Programu 
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Rewitalizacji. Opracowano zakres merytoryczny opisu historycznego 

zabytków do druku broszury informacyjnej w kontekście potencjału 

wykorzystania walorów historycznych i kulturowych podobszarów 

rewitalizacji. Broszura powstanie w 2022 roku. 

3. Remont kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, Marki – 

dofinansowany ze środków Zarządu Województwa Mazowieckiego 

w kwocie 110 tys. zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 469 997 zł. 

4. Działania Biblioteki Publicznej Miasta Marki w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji miały na celu przybliżyć teksty kultury dzieciom 

poprzez przedstawienia teatralne (teatr lalek, cieni, obrazkowy) oraz 

ułatwić dostęp do oferty kulturalnej mieszkańców I obszaru 

rewitalizacji. W 2021 roku zorganizowane zostały 2 przedstawienia 

teatralne: 

 10.07.2021 – Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” – „Kto 

w bibliotece gości i kradnie mądrości”, koszt 1100,00 zł, ok. 60 

odbiorców, 

 4.11.2021 – Teatr „Krak-Art.” – „Muzykanci z Bremy”, koszt 

400,00 zł, 50 odbiorców. 

Pełny wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych zestawiono 

w poniższej tabeli. 

Zajęcia na dziedzińcu MOK 

Koncert „Dla Ducha” 
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 Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu Cel 
Podmiot/y 

realizujący/e 
Okres realizacji 

Wartość projektu 
razem w tys. zł 

Stan realizacji 

A1 
Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 

Quest – gra terenowa 1 
Centrum 
Aktywności  
Fabryczna 3 

2021-2023 7,0 Do realizacji 

A2 
Uniwersytet III Wieku w 
Markach 

Aktywność na rzecz osób 
starszych 

1 
Uniwersytet III 
Wieku  
w Markach 

2021-2026 88,5 Do realizacji 

A3 
Biblioteka Publiczna 
Miasta Marki 

Przybliżenie tekstów kultury 
dzieciom poprzez 
przedstawienia teatralne 

1 
Biblioteka 
Publiczna  
Miasta Marki 

2021 12,0 Zrealizowany 

A4 Marecki Ośrodek Kultury 
Przegląd Teatrów 
Ogródkowych 

1 
Marecki Ośrodek 
Kultury 

2021 80,0 Zrealizowany 

A5 Marecki Ośrodek Kultury 

Stworzenie warunków do 
prezentacji sztuki w 
historycznej przestrzeni 
publicznej 

1 
Marecki Ośrodek 
Kultury 

2021-2022 190,0 Do realizacji 

A6 
Centrum Aktywności 
Fabryczna 3 

Informator Ciekawe miejsca  
w Markach 

1 
Centrum 
Aktywności  
Fabryczna 3 

2021-2023 10,0 
W trakcie 

przygotowania 

A7 Mieszkańcy Chińczyk i warcaby na OR5 2 
Gmina Miasto 
Marki 

2021 12,0 Do realizacji 

A8 WZMK ZUK 
Modernizacja kamienic 
braci Briggsów 

2 WZMK ZUK 2021-2026 4995,0 

Częściowo 
zrealizowany, 

częściowo w trakcie 
przygotowania 

A9 Gmina Miasto Marki 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej oraz 
bezpieczeństwa w rejonie 
targowiska miejskiego przy 
ul. Paderewskiego zmiana 
nazwy projektu 

2 

Gmina Miasto 
Marki,  
Zakład Usług 
Komunalnych 

2023 2000,0 Do realizacji 
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Paderewskiego  
i Malinowa 2.0 

 
A10 

Gmina Miasto Marki 
Weź sadzonkę, zadbaj o 
powietrze w swoim domu! 

2 

Gmina Miasto 
Marki  
we współpracy z 
firmą REMONDIS  
lub REMONDIS 
Electrorecycling 

2021 10,0 Do realizacji 

A11 Gmina Miasto Marki 

Konkurs architektoniczny 
na kompleksowy projekt 
zagospodarowania terenów 
związanych z historią 
Briggsów, w tym na 
Pałacyk Braci Briggs, park 
miejski oraz fabrykę 
Briggsów 

3 
Gmina Miasto 
Marki 

2023-2026 250,0 
W trakcie 

przygotowania 

 
Z GPR można zapoznać się na stronie: www.marki.pl/64-rewitalizacja 

 

Marki z lotu ptaka - na dole rzeka Długa 

http://www.marki.pl/64-rewitalizacja
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Gospodarka przestrzenna 

Podstawowym dokumentem regulującymi politykę przestrzenną miasta jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Marki, przyjęte uchwałą Nr XXXI/226/2012 Rady Miasta Marki z dnia 

24 października 2012 roku. W związku ze zmianą przepisów prawa 

w zakresie planowania przestrzennego (takich jak m.in. konieczność 

wykonania analiz demograficznych, ustawa o rewitalizacji), jak również 

w związku z dynamicznymi zmianami w strukturze zagospodarowania 

przestrzennego miasta Marki, przystąpiono do procesu aktualizacji Studium 

(Uchwała z dnia 28 sierpnia 2019 roku Rady Miasta Marki, Nr XII/151/2019 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Marki).  

Na podstawie Studium, w latach 1997-2020 sporządzono miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, które obejmują 98,3% ogólnej 

powierzchni miasta. Rejestr obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego można odnaleźć na stronach BIP  

Miasta Marki https://bip.marki.pl/attachments/download/19518  

Dodatkowym obowiązkiem miasta w zakresie planowania przestrzennego 

jest wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla danego obszaru. W 2021 

wydano 4 takie decyzje (liczba decyzji w 2020 r. 4). Ponadto wydano 776 

zaświadczeń o usytuowaniu nieruchomości w (lub poza) obszarze 

rewitalizacji oraz 10 zaświadczeń dotyczących zgodności z planem 

miejscowym zmiany sposobu użytkowania obiektu.   

https://bip.marki.pl/attachments/download/19518


 
  

 

RAPORT 2021 

40 

159,79 154,16 155,2

128 524 651,75

121 564 280,91
123 711 603,91

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

 zł118 000 000,00

 zł120 000 000,00

 zł122 000 000,00

 zł124 000 000,00

 zł126 000 000,00

 zł128 000 000,00

 zł130 000 000,00

2019 2020 2021

powierzchnia gruntów należacych do Gminy Miasto Marki [ha]

wartość gruntów należacych do Gminy Miasto Marki [zł]

Działki w 
bezpośrednim 

zarządzie 
miasta 

55%

Działki na cele 
własne 

14%

Działki 
zabudowane 

domami 
mieszkalnymi 

wielorodzinnymi 
19%

Działki na cele 
oświatowe 

12%

Zasoby materialne gminy 

Jednostką organizacyjną administrującą zasobami materialnymi miasta jest 

Zakład Usług Komunalnych w Markach (ZUK). Działalność ZUK zaspokaja 

potrzeby mieszkańców w zakresie gospodarowania mieniem, czyli 

nieruchomościami i ruchomościami należącymi do miasta.  

W 2021 powierzchnia gruntów stanowiąca mienie miasta wyniosła 155,2 ha 

i wzrosła względem roku 2020 o 1,03 ha. Wartość pieniężna gruntów również 

wzrosła, o 2 147 323,00 zł.   

 2019 2020 2021 

powierzchnia gruntów 
należących do Gminy 
Miasto Marki [ha] 

159,79 154,16 155,2 

wartość gruntów 
należących do Gminy 
Miasto Marki [zł] 

128 524 651,75 121 564 280,91 123 711 603,91 

 

 

Zdecydowana większość gruntów gminnych to działki drogowe  

w liczbie 2360 szt. (93,42% wszystkich działek). Pozostałe 166 działek to 

grunty o różnorakim przeznaczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poza gruntami, na mienie gminne składają się ruchomości takie jak maszyny, 

narzędzia, środki transportu itp. Z danych urzędu miasta wynika, iż ogólna 

wartość mienia gminnego wzrosła o 5 212 957,96 zł. 

 2020 2021 dynamika 

wartość gruntów 121 564 280,91  123 711 603,91  1,8% 

wartość budynków 54 914 108,55  55 310 770,44  0,7% 

wartość budowli 125 916 696,70  128 484 086,97  2,0% 

wartość maszyn i urządzeń 144 915,73  144 915,73  0,0% 

wartość maszyn, urządzeń i 
aparatów  

2 259 408,71  2 317 214,88  2,6% 

wartość specjalistycznych maszyn i 
urządzeń 

245 579,75  313 205,15  27,5% 

wartość urządzeń technicznych 3 710 343,94  3 674 097,17 -1,0% 

wartość środków transportu 1 225 150,53  1 229 175,53 0,3% 

wartość narzędzi i przyrządów 2 205 418,24  2 213 791,24  0,4% 
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Struktura mienia – według wartości pieniężnej 

W 2021 roku zdecydowaną większość mienia miasta stanowiły budowle –

41% ogółu mienia, kolejnym zasobem miasta były grunty, stanowiące 40% 

oraz budynki (18%). 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie nieruchomościami i polityka mieszkaniowa 

Podstawą prawną kształtującą politykę mieszkaniową i zarządzanie 

nieruchomościami w Markach jest Strategia Mieszkaniowa Miasta Marki na 

lata 2016-2025 przyjęta uchwałą Rady Miasta Marki nr XXXVIII/269/2016 

z 21 grudnia 2016 roku. Zadania wyznaczone w dokumencie realizowane są 

przez Zakład Usług Komunalnych w Markach. Podobnie jak w wielu innych 

sferach życia mieszkańców Marek pandemia i jej konsekwencje były 

odczuwalne również w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej 

i zarządzania nieruchomościami.  

Ze względu na pandemię COVID-19 wydatki na materiały uległy zmniejszeniu 

w stosunku do 2020 roku o ok. 5% do kwoty 120 tys. zł, natomiast zakup 

usług remontowych – zwiększono o 19% (do kwoty 358 tys. zł) w stosunku 

do roku 2020 r. Wydatki inwestycyjne zamknięto w kwocie niecałych 235 tys. 

zł – co stanowi spadek o 62% w stosunku do 2020 roku. Pozytywnie należy 

ocenić znaczący wzrost powierzchni wyremontowanych mieszkań 

socjalnych/komunalnych. 

 2020 2021 

Powierzchna nowych lub 
wyremontowanych mieszkań 
socjalnych/komunalnych pozostających 
w zasobach miasta 

191,03 m2 315,89 m2 

Liczba lokali termomodernizowaniach  
w zasobie miasta 

12 10 

Liczba lokali usługowych w zasobie 
miasta 

9 9 

Wydatki na materiały [zł] 125 000,00 120 000,00 

Zakup usług remontowych [zł] 317 000,00 358 000,00 

Wydatki inwestycyjne [zł] 580 000,00 235 000,00 

 

W 2021 r. kontynuowane było wsparcie lokatorów przez gminę przy zamianie 

lokali. Przez wiele lat chętne do zamiany rodziny zgłaszały stosowny wniosek 

do Komisji Mieszkaniowej. W 2021 roku zamieniono 5 lokali komunalnych.  

grunty
40%

budynki
18%

budowle
41%

inne
1%



 
  

 

RAPORT 2021 

42 

Osoby mające trudności w terminowej regulacji należności finansowych 

mogły korzystać z możliwości odpracowania zaległości. Niestety w 2021 roku 

ze względu na sytuację epidemiologiczną odpracowanie zadłużania było 

zawieszone. W I kwartale 2021 roku 1 osoba odpracowywała zadłużenie na 

kwotę 750 zł., odpracowywanie rozpoczęła w roku poprzednim. 

Innymi sposobami odzyskiwania należności z tytułu korzystania z lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Marki są m.in.: 

 rozkładanie długu na raty, 

 w szczególnych przypadkach umorzenia, 

 postępowania klauzulowe. 

Od 2018 r. w Zakładzie Usług Komunalnych zatrudniona jest osoba 

odpowiedzialna za: 

 monitoring zadłużeń z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych 

i dzierżaw gruntu; 

 windykację należności (wezwania, wpisy do KRD, skierowanie 

spraw do sądu, egzekucja); 

 obsługę wniosków o umorzenie i rozłożenie na raty. 

W 2021 roku wystawiono: 

 wezwania do zapłaty: czynsze – 671 (na łączną kwotę 4 928 564,32 

zł), dzierżawy – 164 (na łączną kwotę 2 497 287,09 zł), opłaty lokalne 

– 3 (na łączną kwotę 469,83 zł), 

 7 postępowań klauzulowych, 

 wszczęto 13 nowych egzekucji na kwotę 97 318,65 złotych i podjęto 

1 zawieszone postępowanie na kwotę 15 586,93 zł , 

 12 zawartych umów ratalnych na kwotę 64 880,29 zł, dodatkowo 4 

wnioski rozpatrzono negatywnie i 5 wniosków pozostało bez 

rozpatrzenia wobec braków formalnych, 

 12 decyzji o umorzeniu zadłużenia na wniosek dłużnika na kwotę 

112 511,04 zł. 

Porównując rok 2020 i 2021 należy zauważyć spadek liczby wezwań do 

zapłaty, jak i spadek kwot egzekucji, co może świadczyć, iż najemcy byli 

w stanie regulować należności terminowo.   

 2020 2021 dynamika 

wezwania do zapłaty 956 671 -30% 

łączna kwota wezwań 
(czynsze, dzierżawy, 
opłaty lokalne) [zł] 

   8 281 981,17  7 426 321,24 -10% 

postępowania klauzulowe 22 7 -68% 

liczba złożonych pozwów 5 0 -100% 

liczba wszczętych 
egzekucji komorniczych 

20 13 -35% 

kwota egzekucji [zł] 145 191,00  97 318,65 -33% 

umowy ratalne 9 12 33% 

decyzje o umorzeniu 
zadłużenia na wniosek 
dłużnika 

3 12 300% 

kwota umorzeń [zł]          29 005,32    112 511,04  288% 
 

Zasady najmu lokali regulowane są przez Uchwałę Rady Miasta Marki 

w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład 
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mieszkaniowego zasobu Miasta Marki nr XXXVII/456/2021 z 30 czerwca 

2021 roku i późniejszymi zmianami (29.09.2021 oraz 24.11.2021). 
 

 Nazwa wskaźnika 2021 

1 
Wnioski rozpatrzone wpisaniem na listę oczekujących na 
najem socjalny 

17 

2 
Wnioski rozpatrzone wpisaniem na listę oczekujących na 
najem na zasadach ogólnych 

3 

3 
Wnioski rozpatrzone wpisaniem na listę oczekujących na 
zamianę lokalu 

7 

4 Najem socjalny – liczba zawartych umów 10 

5 Przepisanie praw najmu – liczba zawartych umów 4 

6 Propozycje najmu 3 

7 Wnioski odrzucone 3 

Ochrona zabytków 

Tematykę ochrony zabytków w roku 2021 zdominował remont kamienicy przy 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, Marki – dofinansowany ze środków Zarządu 

Województwa Mazowieckiego w kwocie 110 tys. zł. Dzięki pracom 

remontowym odtworzono oryginalną ceglaną elewację kamienicy 

wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, zaizolowano fundamenty, 

odtworzono detale wykończeniowe budynku. Wartość całej inwestycji 

wyniosła 469 997,00 zł. Ponadto Gmina Miasto Marki  w 2021 r. podejmowała 

działania w celu pozyskania dotacji  na pozostałe kamienice zarówno ze 

źródeł Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( wniosek  

na kamienicę przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 84 - nie otrzymano dotacji) oraz 

ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”  na Remont 

kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6,  

z którego otrzymano dotację w wysokości 4 500 000 zł. Przetarg na 

wyłonienie wykonawcy robót planowany jest w 2022 r. Do  Mazowieckiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków złożono także wniosek na 

prace konserwatorskie przy Parowozie kolei Px48 1778 z tendrem Ptx1778 

 z 1953 roku, znajdującym się w Markach, zgodne z zaakceptowanym 

Programem prac konserwatorskich przez MWKZ. Projekt niestety nie 

otrzymał dofinansowania w 2021 r., niemniej Gmina Miasto Marki nie ustaje 

w dalszych działaniach związanych z pozyskaniem dotacji na ten zabytek 

ruchomy. W ramach współpracy miasta Marki z Narodowym Instytutem 

Dziedzictwa prowadzone są działania zmierzające do opracowania założeń  

i późniejszej realizacji konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt 

zagospodarowania terenów związanych z historią Briggsów, w tym  

na Pałacyk Braci Briggs, Park Miejski oraz fabrykę Briggsów.   
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Infrastruktura komunikacyjna 

Inwestycje 

Jedną z najważniejszych ubiegłorocznych inwestycji była budowa ciągu ulic 

Jowisza-Marsa-Saturna. Jest to drogowe połączenie między Pustelnikiem 

i Zieleńcem, położone w najbliższym otoczeniu Mareckiego Centrum 

Edukacyjno-Rekreacyjnego. W ramach tej inwestycji zostały wybudowane: 

kanalizacja deszczowa, nawierzchnia asfaltowa, droga rowerowa, chodnik 

i oświetlenie.  

Rozszerzeniu uległ program budowy tzw. nakładek asfaltowych. W 2021 r. 

zrealizowano następujące ulice: Maratońska, Batalionów Chłopskich, 

Jasińskiego, Pałacowa, Szydłowiecka, Żółkiewskiego. Ułożono także asfalt 

na odcinkach Billewiczów, Hallera, Skorupki, Długiej i Olimpijskiej. Z uwagi 

na warunki pogodowe na 2022 r. przeniesiono realizację ulic: Podgórskiej, 

odcinka Ceglanej oraz łącznika między Szkolną i Poznańską.  

W listopadzie 2021 r. ogłoszono również postępowanie w PPP na budowę 

i utrzymanie czterech ważnych arterii: Karłowicza-Sobieskiego-

Modrzewiowej, Granicznej, Lisa-Kuli i Mickiewicza. Rozbudowano także sieć 

oświetlenia drogowego, a także zapoczątkowano projektowanie kolejnych 

ulic.  

Ogólny koszt inwestycji w tym obszarze w 2021 roku wyniósł blisko 6,5 mln 

złotych. Poniżej w formie graficznej i tabelarycznej przedstawiono inwestycje 

drogowe i około drogowe – związane z modernizacją oświetlania ulicznego. 

Wymiana oświetlenia, poza poprawą bezpieczeństwa ma także walory  

pro środowiskowe ponieważ umożliwia redukcję zużycia energii elektrycznej 

i bardziej zrównoważone wykorzystywanie zasobów. 
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W 2021r. w ramach inwestycji gminnych na terenie miasta Marki:  

 zrealizowane zadania Kwota [zł] 

1 
rozbudowano ulicę Marsa, Saturna i Jowisza – w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi wykonana z asfaltu o  długości 0,721 
km. W ramach inwestycji wykonano również kanalizację deszczową, chodniki, drogę rowerową oraz miejsca postojowe u zbiegu ulicy Ceglanej 
z Wesołą. 

   4 846 194,58   

2 
przebudowano ulicę Długą - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,645 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

       255 929,14   

3 
przebudowo ulicę Maratońską i Olimpijską - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,245 km. Droga otrzymała 
nawierzchnię asfaltową. 

         99 572,71   

4 
przebudowo ulicę Skorupki - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,411 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową.  

       167 472,19   

5 
przebudowo ulicę Pałacową - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,294 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

       132 156,12   

6 
przebudowo ulicę Bilewiczów - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,180 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

         81 155,40   

7 
przebudowo ulicę Jasińskiego - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,306 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

       137 622,24   

8 
przebudowo ulicę Hallera - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,266 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

       119 004,96   

9 
przebudowo ulicę Szydłowiecką - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,182 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

       121 000,02   

10 
przebudowo ulicę Żółkiewskiego - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,175 km. Droga otrzymała nawierzchnię 
asfaltową. 

       117 000,06   
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Dodatkowo wartym odnotowania faktem jest znaczący wzrost długości dróg rowerowych - w latach 2016-2021 wyniósł on 368,6% (w 2016 roku długość dróg 

rowerowych wynosiła 2,4 km natomiast w 2021 już 11,2 km). Między 2020 a 2021 rokiem długość dróg rowerowych wzrosła o 1,1 km.  

11 
przebudowo ulicę Batalionów Chłopskich - w ramach inwestycji powstała nowa nawierzchnia drogi o długości 0,682 km. Droga otrzymała 
nawierzchnię asfaltową. 

       266 027,87   

12 
wybudowano oświetlenie drogowe na ulicy Butrymów i Kozackiej. W ramach inwestycji powstały 23 nowe źródła światła wykorzystujące 
energooszczędną technologię LED. Celem realizacji zadania było zmniejszenie kosztów oświetlenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

         102 926,40   

13 
wybudowano oświetlenie drogowe na ulicy Orlej. W ramach inwestycji powstały 3 nowe źródła światła wykorzystujące energooszczędną 
technologię LED. Celem realizacji zadania było zmniejszenie kosztów oświetlenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. 

            17 065,24   

14 
wybudowano oświetlenie drogowe na ulicy Pastelowej. W ramach inwestycji powstało 6 nowych źródeł światła wykorzystujących 
energooszczędną technologię LED. Celem realizacji zadania było zmniejszenie kosztów oświetlenia oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

            24 451,97   

15 wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Wesołej.  

16 wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Dzikiej (sięgacz).  

17 wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Sikorskiego.  

18 wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Gorzowskiej.  

19 wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego na ulicy Zbożowej.  

suma       6 487 578,90   
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Utrzymanie dróg 

Za właściwe utrzymanie i rozwój infrastruktury drogowej odpowiedzialny jest 

Wydział Inwestycji i Zarządu Dróg. W ramach posiadanych środków 

dokonywane jest bieżące utrzymanie i konserwacja każdego odcinka dróg 

w Markach. Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych 

z zagęszczeniem nawierzchni odbywa się przynajmniej dwukrotnie w skali 

roku.  

Na ulice gruntowe stosuje się również wzmocnienie nawierzchni kruszywem. 

Przykładowe ulice, na które zostało zlecone powyższe wzmocnienie, 

to Poznańska (odc. od ul. Ząbkowskiej) oraz Piotrówki. Wyremontowano 

również pobocza przy wykorzystaniu kruszywa kamiennego, na ul. Szpitalnej 

i Jutrzenki. 

Odnośnie dróg, które posiadają nawierzchnię utwardzoną, dokonano 

remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną. 

Powyższe remonty odbyły się w 2021 roku m. in. na ulicach: Wesołej, 

Głównej, Wspólnej, Chopina, Spokojnej czy Marii Konopnickiej. 

Dodatkowo, w roku 2021 udało się wdrożyć projekty stałych organizacji ruchu 

na ulicach Promiennej, Szpitalnej, Kurpińskiego, Nałkowskiej, Sowińskiego, 

Wspólnej, Małachowskiego.  

 

 

 

 Nazwa zadania Koszt [zł] 

1 Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego 148 735,91 

2 
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg 
i chodników 

1 192 758,07 

3 Mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych 1 202 657,40 

4 Konserwacja kanalizacji deszczowej 516 703,32 

5 
Odbiór, transport i unieszkodliwianie wód deszczowych 
z dróg, zbiorników bezodpływowych na terenie m. Marki 

24 278,40 

6 Wprowadzenie projektów stałej organizacji ruchu 158 371,70 

7 Konserwacja oświetlenia drogowego 212 901,25 

8 
Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Bandurskiego i ul. Okólnej w Markach 

506,65 

9 
Naprawa sygnalizacji świetlnej w ul. Piłsudskiego 
w Markach 

350,00 

10 
Naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ul. Okólnej i  ul. Bandurskiego w Markach 

7 999,99 

suma 3 465 262,69 
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Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 

W 2021 roku Miasto Marki skutecznie pozyskiwało i wydatkowało dotacje ze źródeł zewnętrznych i krajowych na prowadzenie polityki rozwojowej i inwestycyjnej. 

O prawdziwości tego stwierdzenia świadczy między innymi wysoki odsetek wykorzystanych środków dotacyjnych  (92,8%). 

Łączna wartość złożonych wniosków o dotację 132 236 439,30 zł 

Łączna wartość uzyskanych dotacji 16 951 874,51 zł 

Łączna wartość wykorzystanych dotacji 15 731 951,56 zł 

Prawidłowość wydatkowanych środków kontrolowana jest przez podmioty zewnętrzne: przedstawicieli grantodawców, NIK lub inne uprawnione podmioty.  

W okresie 22.09-15.10.2021 przeprowadzono kontrolę projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, 

Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”. W informacji pokontrolnej nr 3/RPMA.04.03.02-14-9408/17 nie stwierdzono uchybień ani nieprawidłowości. 

Załączone zestawienie przedstawia szczegóły wydatkowanych i pozyskanych środków zewnętrznych. 

Lp 
Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

Urząd Miasta Marki 

1 

Tytuł projektu Budowa, rozbudowa i remont sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej w Mieście Marki Cz. 1 

POIŚ, 2.1 Adaptacja do 
zmian klimatu wraz z 
zabezpieczeniem 
i zwiększeniem odporności 
na klęski żywiołowe, 
w szczególności katastrofy 
naturalne oraz monitoring 
środowiska  
 
 

Wartość wydatków 
kwalifikowanych 
4 325 020,67 zł 

 
Wartość otrzymanej 

dotacji  
3 676 267,56 zł 

Projekt w trakcie 
realizacji 

 
Otrzymana wartość 

środków w 2021  
2 669 512,70 zł 

Projekt dotyczy finansowania  budowy infrastruktury odprowadzania wody opadowej  
i roztopowej, pochodzącej z posesji, ulic, chodników czy dachów do kanalizacji 
deszczowej. Obszar oddziaływania inwestycji i sama inwestycja zajmie teren 
o powierzchni około 2 ha. Zakres rzeczowy został podzielony na kilkanaście kontraktów 
usługowych oraz na roboty budowlane. Zakres projektu obejmuje: 

 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej 3 km wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą tzn. studnie chłonne/seperatory/wpusty/ studnie 
betonowe na terenie Miasta Marki, 

 pozyskiwanie na etapie realizacji robót ekspertyz, dokumentów, opinii i innych, 

jakie okażą się niezbędne do realizacji robót, 
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Lp 
Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

 roboty zamienne jakie wystąpią w trakcie realizacji robót; 

 funkcjonowanie nadzoru nad robotami budowlanymi; 

 opracowanie planu adaptacji do zmian klimatu; 

 odwodnienie powierzchniowe – rowy; 

 inne koszty związane z realizacją projektu niezbędne do jego prawidłowej 
realizacji.  

Inwestycje, które wejdą w zakres dofinansowania w zakresie kanalizacji deszczowej: 
ulica Marsa, Wspólna, Ceglana, Jowisza – 2021, Wereszczakówny, Hoovera, Bema,  
Czackiego, Poznańskiej (I etap), Lisia, modernizacja rowów. 

 
2 
 

Projekty w ramach RFIL 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych - RFIL   

3 122 730,00 zł 

Wykorzystano  
1 830 600,61 zł (2020) 

 
 1 292 129,39 zł (2021) 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Pierwszy nabór wniosków do 
10 sierpnia 2020 roku (wsparcie wyliczone przez algorytm). Przeznaczenie środków na 
wydatki inwestycyjne. Wykorzystanie środków w okresie 2020 do końca 2022 roku. 
W 2020 środki przeznaczono na: 

1. Modernizacje rowu R1  kwota 358 840 zł; 
2. Ul. Szeroka kwota 554 612,50 zł; 
3. Ul. Pomorska kwota 117351,59 zł; 
4. Ul. Skowronia kwota 286796,52 zł; 
5. Ul. Kurpińskiego, Nałkowskiej kwota 513 000 zł. 

W 2021 środki przeznaczono na: 
1. Przebudowę drogi gminnej ulicy Batalionów Chłopskich w m. Marki – 266 027,87 

zł; 
2. Przebudowę drogi gminnej ulicy Maratońskiej, ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. 

Maratońskiej do ul. Skorupki w m. Marki; 
3. Przebudowa drogi gminnej ulicy Księdza Ignacego Skorupki na odcinku od ul. 

Kusocińskiego do ul. Granicznej w m. Marki. – 267 044,90 zł; 
4. Przebudowa drogi gminnej ulicy Pałacowej w m. Marki – 132 156,12 zł; 

 
5. Przebudowa drogi gminnej ulicy Billewiczów na odcinku Zagłoby –Butrymów – 81 

155,40 zł 
6. Przebudowa drogi gminnej ulicy Jasińskiego na odcinku od ul. Dobrej do ul. 

Stawowej w m. Marki – 137 622,24 zł; 
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Lp 
Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

7. Przebudowa drogi gminnej ulicy Hallera na odcinku od ul. Środkowej do ul. 
Sobieskiego w m. Marki – 119 004,96 zł; 

8. Przebudowa drogi gminnej ulicy Szydłowieckiej w m. Marki – 121 000,02 zł; 
9. Przebudowa drogi gminnej ulicy Żółkiewskiego od ul. Tadeusza Kościuszki na 

odcinku 175,0 m – 111 117,88 zł; 
10. Przebudowa drogi gminnej ul. Kurpińskiego i Nałkowskiej 57 000,00 zł. 

3 

Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych - 3 nabór  
(w 2 naborze nie otrzymano 
dofinansowania, 
wnioskowano na kwotę 
16 582 276,69 zł) 

 

Wnioskowana wartość 
dotacji: 19 163 201,50 

zł 
 

Otrzymana wartość 
dotacji: 1 000 000 zł 

Dotacja 1 000 000 zł  
na odcinek ulicy 
Projektowanej 1 

(Kościelna)  
do wykorzystania w 

2022 r.  

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów. Drugi nabór wniosków do 28 
grudnia 2020 roku (bezzwrotne wsparcie udzielane na podstawie oceny Komisji  ds. 
wsparcia JST powołanej przez Prezesa Rady Ministrów). Przeznaczenie środków na 
wydatki inwestycyjne do wykorzystania do 2022 r. 
Złożono trzy wnioski (powtórzony zakres inwestycji z drugiego naboru): 

1. Budowa ulic Projektowanej 1,2,3 (Kościelna, Częstochowska, Lwowska) w m. 
Marki 5 410 916,19 zł; 

2. Kompleksowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w m. Marki 8 265 037,50 zł; 
3. Remont zabytkowego Zespołu Urbanistycznego Osiedla Robotniczego w Markach 

5 487 247,81 zł 

4 

Tytuł projektu: Rozbudowa ulicy Saturna w m. Marki  

Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg 

1 725 441,92 zł  
(koszty kwalifikowane) 

 
12 940,80 zł 

(niekwalifikowane) 
 

3 244 391,49 zł 
(poza zadaniem) 

 
1 035 265,15 zł 

(dotacja) 
 

Projekt w trakcie 
realizacji 

Kwota otrzymanego 
dofinansowania (2021 

r.): 
942 059,97 zł 

Kwota wykorzystanego 
dofinansowania 

 (od początku 
obowiązywania umowy) 

(2021 r.): 
834 474,64 zł 

Kwota dofinansowania  
pozostała do 

wykorzystania (2022 r.) 

Całościowy zakres projektowanych prac obejmuje budowę poniższych elementów:  
1. jezdni - długość 262,69 m; 
2. chodnika - długość 292,87 m;  
3. zjazdów - 14 sztuk; 
4. budowa  kanalizacji deszczowej - długość 422,5 m; 
5. wykonanie zieleńców - powierzchnia 1270 m²; 
6. montaż punktów oświetlenia - 15 sztuk. 
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200 790,51 zł 

5 

Tytuł projektu: GOV_LAB Marki – miasto atrakcyjne dla biznesu 

 
POIR 2014-2020 
Działania 2.4 Współpraca w 
ramach krajowego systemu 
innowacji 
Poddziałania 2.4.1 
„inno_LAB – centrum analiz i 
pilotaży nowych 
instrumentów” 

 

Wartość usług 
doradczych  

257 258,54 zł  

 Usługi doradcze 
zrealizowane w 2021 

 
GovLab to program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski. 
Celem programu jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności 
do projektowania innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Projekt 
bazuje na nauce przez praktyczne zastosowanie podejścia design thinking oraz service 
design. Teoretyczne wykłady są tylko dodatkiem – mają służyć raczej jako inspiracja 
albo sposób na uporządkowanie zdobytych już umiejętności, tworzeniu usług od 
pomysłu po kreację, prototypowaniu oraz testowaniu usług. Doradztwo świadczone w 
ramach konsorcjum SWPS, EGO, Design Thinking Institiute w ramach projektu 
realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Czas trwania usługi 
ok. 6 miesięcy. 

6 

Tytuł projektu: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) 

Poddziałanie 2.1.2 E - usługi 
dla Mazowsza w ramach ZIT 
w ramach RPO WM 2014-
2020 
WPS 

166 210,27 zł 
(koszty kwalifikowalne) 

 
132 968,22 zł  

(dotacja)  

Projekt w trakcie 
realizacji do 31 grudnia 

2022 roku. 
 

Wydatki na refundację 
wynagrodzeń 

poniesiono w 2020 
roku.  

 
W 2021 roku Gmina 

Miasto Marki nie 
ponosiła wydatków 

związanych z udziałem 
w projekcie. 

 

Celem projektu jest podniesienie dostępności, poziomu wykorzystywania i jakości usług 
publicznych związanych z dostępem do informacji i infrastruktury publicznej na terenie 
WOF poprzez stworzenie portfela bezpłatnych rozwiązań mobilnych. Odbiorcami e-
usług będą mieszkańcy WOF, turyści i odwiedzający, w sposób szczególny zostaną 
uwzględnione potrzeby osób z dysfunkcjami wzroku. Gmina Miasto Marki uczestniczy 
w 3 z 5 obszarów wsparcia projektu:  

 e-dostępność - wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji 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. 
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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. 

7 

Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (E-Opieka). 

Oś Priorytetowa II Wzrost e-
potencjału Mazowsza,  
Działanie 2.1 E-usługi,  
Poddziałanie 2.1.2 E-usługi 
dla Mazowsza w ramach ZIT 
RPO WM  na lata 2014-2020, 
OPS 

  
Udział Marek w 

kosztach 
kwalifikowalnych dla 

całego okresu trwania 
projektu): 

51 426,54 zł 
   

(udział Marek w dotacji 
dla całego okresu 
trwania projektu) 

Przewidywane 
wykorzystanie dotacji w 

2022 r. 

Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób korzystających z usług 
opiekuńczych świadczonych przez samorządy gminne Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych poprzez budowę i 
wdrożenie systemu wsparcia tych usług opartego na narzędziach technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. W ramach Projektu planowana jest realizacja 
następujących zadań: 

1. Zarządzanie Projektem, promocja Projektu; 
2. Budowa centrum wsparcia 24/7 świadczącego e-usługi oraz teleopiekę; 
3. Dostarczenie urządzeń typu smart monitorujących wybrane funkcje życiowe, 

bezpieczeństwo oraz umożliwiających osobom objętym wsparciem kontakt z 
centrum wsparcia;  

4. Wsparcie świadczonych usług oraz kontrola ich jakości; 
5. Budowę platformy wsparcia oraz wzmacniania więzi społecznych; 
6. Budowa systemu informatycznego usprawniająca zarządzanie danymi 

gromadzonymi w domach pomocy społecznej dzięki czemu zwiększy się 
efektywność oferowanych usług dla mieszkańców; 

7. Zapewnienie narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) 
monitorujących stan zdrowia i parametry życiowe mieszkańców domów pomocy 
społecznej tzw. kioski diagnostyczne.  
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8 

Tytuł projektu: Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF– etap I 

MJWPU Poddziałanie 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach 
ZIT w ramach ZIT RPO WOJ. 
MAZ. NA LATA 2014-2020). 
WPS 

Wartość projektu: 
1 422 212,79 zł  

(wydatki kwalifikowalne) 
 

1 081 096,22 zł 
(dotacja udział Marek 

w zadaniu). 

Projekt zakończony od 
strony rzeczowej i 

finansowej 

Projekt partnerski obejmuje budowę/przebudowę odcinków dróg rowerowych o 
charakterze komunikacyjnym o długości 73,5 km. W projekcie wybudowano/ 
zmodernizowano 19 tras rowerowych, w tym drogę rowerową wzdłuż ul. Al. Marsz. J. 
Piłsudskiego od węzła Marki do granicy z miastem Ząbki (622 m). Miasto Ząbki 
wycofało się z projektu. 

9 

Tytuł projektu: Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF 

MJWPU Poddziałanie 4.3.2 
Mobilność miejska w ramach 
ZIT w ramach ZIT RPO WOJ. 
MAZ. NA LATA 2014-2020). 
WPS 

 

11 736 811,00 zł 

Projekt zakończony od 
strony rzeczowej i 

finansowej 30.12.2021 
 

Przygotowanie wniosku 
o płatność końcową  

31.01.2022 
 

Refundacja dla Marek 
poniesionych wydatków 

w 2021: 699 392,53 zł 
 

Narastająco od 
początku realizacji 

projektu:  
9 561 151,71 zł 

Projekt realizowany jest na terenie 4 gmin: Markach, Ząbkach, Kobyłce oraz Zielonce. 
Liderem projektu jest Gmina Miasto Marki. Projekt obejmuje budowę oraz przebudowę 
sieci dróg rowerowych o łącznej długości 23,769 km (ścieżki rowerowe 13,047 km oraz 
ciągi pieszo-rowerowe 10,722 km) wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż dróg 
gminnych oraz powiatowych, wojewódzkich i krajowych, które zostały udostępnione 
Beneficjentowi na podstawie stosownych porozumień. Inwestycja prowadzi do 
zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń. 

10 

Tytuł projektu: Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF 

MJWPU 
WPS 

 
13 652 363,85  zł 

Projekt w trakcie 
realizacji do 31 grudnia 

2022 roku.  
(zgoda na aneksowanie 

do  30 czerwca 2023)  

W celu realizacji projektu zostało zawiązane porozumienie partnerskie w sprawie 
współpracy miast i gmin. W skład partnerstwa wchodzą: Miasto Marki (partner 
wiodący), Miasto Ząbki, Miasto Zielonka, Miasto Kobyłka, Gmina Wołomin, Gmina 
Radzymin, Gmina Nieporęt. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę dróg dla 
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W 2021 r. 
zrefundowano  

dla Marek 118 987,35 
zł 

Narastająco od 
początku realizacji 

projektu zrefundowano   
151 459,35 zł 

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

przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej - odcinki Al. Piłsudskiego 
od Legionowej do granicy  z Radzyminem, Jowisza, Marsa, Saturna; 

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 pamiątkowych na początku i końcu każdego 

odcinka. 

11 

Tytuł projektu: Inwentaryzacja indywidualnych źródeł  ciepła na terenie Gminy Miasto Marki 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020 
Województwo Mazowieckie 

198 030,00 zł 

198 030,00 zł 
(cała kwota 

przeniesiona na 2021 z 
uwagi na stan 

epidemiologiczny, 
został podpisany aneks 

z Województwem 
Mazowieckim) 

W ramach zadania zostało ogłoszone i rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na 
wyłonienie wykonawcy zadania, którego zadaniem było wykonanie prac polegających 
na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na nieruchomościach 
zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Marki. Zakres prac 
obejmował w szczególności przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł 
ciepła. Raport z inwentaryzacji otrzymano w styczniu 2021 r. Trwa rozliczanie projektu. 

 

12 

Projekt w ramach programu Liderzy Konsultacji Społecznych 

Fundacja Promocji Gmin 
Polskich (Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020) 

Wartość grantu: 
50 000 zł 

(wydatki kwalifikowane) 
50 000 zł 
(dotacja) 

Kwota dotacji 
4 864 zł (wydatkowane 

w 2021 r.) 
Projekt przedłużony do 

31 marca 2022 r.  

Przyznany grant był przeznaczony na realizację pogłębionych konsultacji społecznych 
dokumentów dotyczących planowania przestrzennego (Gminnego Programu 
Rewitalizacji). W 2021 roku zrealizowano konferencję podsumowującą oraz 
opracowano zakres merytoryczny opisu historycznego zabytków do druku broszury 
informacyjnej w kontekście potencjału wykorzystania walorów historycznych i 
kulturowych podobszarów rewitalizacji. Broszura powstanie w 2022 roku. 

13 Wniosek na Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6 
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Bank Gospodarstwa 
Krajowego 
Program Rządowy Fundusz 
Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, 
Edycja 1 

Wnioskowana kwota 
dotacji: 102 943 500 zł 

 
Wartość projektu: 

5 000 000 zł 
(wydatki kwalifikowane) 

 
4 500 000 zł 

(dotacja) 

W 2021 roku nie 
poniesiono żadnych 

wydatków 

W ramach I edycji konkursu złożono następujące wnioski: 
1. Rozbudowa ulic Lisa Kuli, Granicznej, Mickiewicza oraz ciągu ulic Karłowicza, 

Sobieskiego, Modrzewiowa – wartość inwestycji: 73 624 737 zł, wartość dotacji: 
69 943 500 zł. 

2. Rozbudowa ulic: Okólna, 11 Listopada, Bandurskiego, Bankowa i odcinka bez 
nazwy – wartość inwestycji: 30 000 000 zł, wartość dotacji: 28 500 000 zł. 

3. Remont kamienic: Piłsudskiego 84, Jasna 5 i 7, Słowackiego 1 i 3, Barska 2,4 i 6 – 
wartość inwestycji: 5 000 000 zł, wartość dotacji: 4 500 000 zł.  

Gmina Miasto Marki uzyskała dofinansowanie na realizację projektu nr 3 dot. remontu 
kamienic. 

14 

Wniosek na remont Kamienicy przy Al. Marsz. J. Piłsudskiego 82, Marki 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego 

Wartość projektu: 
469 997 zł 

(wydatki całkowite) 
 

110 000 zł 
(dotacja) 

 
 

110 000 zł 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
1. Roboty przygotowawcze, 
2. Odtworzenie drzwi, 
3. Klamrowanie, 
4. Obróbki blacharskie, 
5. Remont elewacji, 
6. Izolacja ścian fundamentowych, 
7. Roboty w zakresie usuwania gruzu. 

15 

Tytuł projektu: Prace konserwatorskie przy Parowozie kolei Px48-1778 z tendrem Ptx1778 z 1953 roku znajdującym się w Markach. 

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Warszawie  
Konkurs 2021 
Prace konserwatorskie 
zgodne z zaakceptowanym 
Programem prac 
konserwatorskich przez 
MWKZ  

Wartość projektu: 
487 449  zł 

(wydatki kwalifikowane) 
 

238 850 zł 
(dotacja) 

 

Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania 

Celem zadania jest przywrócenie wartości dawnego, oryginalnego wyglądu 
historycznej, estetycznej, muzealnej oraz wartości naukowej z uwzględnieniem 
konieczności zachowania oryginalnych materiałów i odtworzeniem możliwie najwierniej 
wyglądu i kolorystyki parowozu z czasów jego „służby" dla Polskich Kolei. Parowóz ma 
być obiektem świadczącym o historii regionu, który Gmina Miasto Marki chce 
udostępniać na prowadzenie lekcji edukacyjnohistorycznych, dlatego z dbałością o 
szczegóły należy odtworzyć jego wygląd - tak, aby wystrój umożliwiał pełne 
zrozumienie funkcji i rodzaju pracy na kolei (mareckiej). Prace nie przewidują 
odtworzenia funkcji technicznej, a część wystroju planuje odtworzyć jako „atrapę" 
służącą funkcji edukacyjno-historycznej bez konieczności doboru części pod względem 
ich dokładnych parametrów technicznych. Parowóz wraz tendrem pozostanie 
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zabytkiem ruchomym techniki bez pełnej sprawności technicznej, jaką miał podczas 
służby na kolei. 

16 

Tytuł projektu: Remont kamienicy Piłsudskiego 84 

Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków w Warszawie  
Konkurs 2021 

 

Wartość projektu: 
451 669 zł 

(wydatki kwalifikowane) 
 

225 834 zł 
(dotacja) 

 

Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania 

Zakres rzeczowy zadania: 
1. Izolacja pionowa ścian fundamentowych; 
2. Izolacja pozioma ścian piwnicznych i izolacja stropu nad piwnicą; 
3. Remont schodów wejściowych do budynku; 
4. Wykonanie opaski wokół budynku; 
5. Remont ścian zewnętrznych budynku; 
6. Wymiana okien piwnicznych i strychowych; 
7. Wymiana rur spustowych; 
8. Wymiana zadaszeń nad wejściami do budynku; 
9. Montaż oświetlenia zewnętrznego na budynku; 

10. Doposażenie budynku w elementy instalacji wentylacji grawitacyjnej. 

 

Tytuł projektu: Pomnik w Markach - Strudze upamiętniający walki żołnierzy Armii Krajowej II Rejonu „Celków Marki” zlokalizowany jest przy Al. Marsz. J. 
Piłsudskiego. 

Minister Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego 
Miejsca pamięci i trwałe 
upamiętnienia w kraju 2022 
Pomnik w Markach-Strudze 
upamiętniający walki 
żołnierzy Armii Krajowej II 
Rejonu „Celków -Marki”. 

Wartość projektu: 
267 528 zł 

(wydatki kwalifikowane) 
 

213 022 zł 
(dotacja) 

 
 
 

Konkurs 
nierozstrzygnięty 

Istniejące zagospodarowanie terenu wokół pomnika jest zaniedbane i 
niereprezentacyjne, stąd wymaga działań rewitalizacyjnych. 
Zadanie polega na: 

 wykonaniu dokumentacji budowlanej i uzyskaniu wymaganych pozwoleń; 

 wykonaniu instalacji elektrycznej (oświetlenie terenu i podłączenie do sieci 
energetycznej); 

 wymianie nawierzchni prowadzącej do pomnika i wokół na płyty chodnikowe; 

 wstawieniu elementów małej architektury (kwietniki, kosze na śmieci, ławki, maszt); 

 montażu tablic zawierających krótki rys historyczny; 

 konserwacji istniejącej zieleni i wykonaniu nowych nasadzeń. 
Dzięki powyższym pracom pomnik wraz z otoczeniem będzie stanowił  
godne miejsce upamiętnienia bohaterów II wojny światowej. 

 
 
 
17 

Tytuł projektu: Rozbudowa ulicy Wczasowej w m. Marki 

Rządowy Fundusz Rozwoju 
Dróg 

Wartość projektu: 
1 083 792 zł 

Projekt znajduje się na 
liście 

W ramach zadania planuje się wykonanie następujących robót:  
1. wycinkę kolidujących drzew i krzewów wzdłuż projektowanej ulicy;  
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Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

(wydatki kwalifikowane) 
 

650 275 zł 
(dotacja) 

 

rekomendowanych do 
dofinansowania 

2. rozbiórkę ogrodzeń  kolidujących z inwestycją i budowę nowych;  
3. rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni, chodników, zatoki postojowej oraz zjazdów 

kolidujących z przedmiotową inwestycją;  
4. budowę kanalizacji deszczowej;  
5. przebudowę sieci i przyłączy gazowych wraz z przeniesieniem szafek;  
6. rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z 

przyłączami naziemnymi; 
7. budowę sieci oświetlenia ulicznego;  
8. rozbiórkę i budowę sieci telekomunikacyjnej wraz z przyłączami naziemnymi;  
9. budowę jezdni, zjazdów, chodników;  
10. wykonanie elementów stałej organizacji ruchu; 
11. rozbiórka i budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - kolizje oraz budowa hydrantu 

na sieci wodociągowej. 
Stan docelowy obejmuje między innymi: jezdnię o długości 99,6 mb wraz z chodnikami 
i drogą rowerową. 

18 

Studia podyplomowe Kadry i płace.  

Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy 

Wartość grantu: 
6 100 zł  

(wydatki kwalifikowane) 
 

4 880 zł  
(dotacja) 

4 880 zł  
(dotacja) 

Dofinansowanie studiów podyplomowych Kadry i płace dla pracowników Urzędu Miasta 
Marki. 

19 

Gminny Punku Konsultacyjno-Informacyjnego Czyste Powietrze 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Warszawie 

9 000,00 zł  
(dotacja) 

9 000,00 zł  
(dotacja) 

Dotacja przeznaczona została na uruchomienie Gminnego Punktu Konsultacyjno-
Informacyjnego do obsługi programu Czyste Powietrze. W ramach dotacji zakupiono 
sprzęt komputerowy, roll-up, tabliczki na drzwi, ulotki. 

20 

Akcje informacyjno-edukacyjne z MIWOPiM 

Mazowiecki Instrument 
Wsparcia Ochrony Powietrza 

3 798,00 zł  
(dotacja) 

3 798,00 zł  
(dotacja) 

Dotację przeznaczono na przeprowadzenie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych 
pn.: "Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego". Pierwszym etapem akcji 
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Lp 
Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie  

było przedstawienie teatralne w formie on-line "Skrzydlaty odlot", drugim konkurs, w 
ramach którego pełnoletni mieszkańcy Marek mieli za zadanie stworzenie filmu 
dotyczącego zagadnień związanych z ochroną powietrza. W ramach konkursu 
przewidziane były nagrody: I miejsce - hulajnoga elektryczna, II miejsce - oczyszczacz 
powietrza, III miejsce - czytnik e-booków. 

21 

Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach 

Narodowy Instytut 
Dziedzictwa Krajowy 
Program ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami na lata 
2019–2022, Zadanie 1.1.3. 

Porozumienie o 
współpracy 2021-2022 

Bezkosztowe 

W ramach realizacji Programu przewidywane są następujące zadania: 
1. Wsparcie eksperckie w zakresie opracowania założeń i późniejszej realizacji 

konkursu architektonicznego na kompleksowy projekt zagospodarowania terenów 
związanych z historią Briggsów, w tym na Pałacyk Braci Briggs, Park Miejski oraz 
fabrykę Briggsów; 

2. Wsparcie eksperckie w przygotowaniu Planów działań w realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych związanych z dziedzictwem materialnym i niematerialnym z 
uwzględnieniem różnych form finansowania przedsięwzięć; 

3. Stworzenie i upowszechnianie modelowego rozwiązania- standardów w 
prowadzeniu rewitalizacji przy projektach w których są wymagane uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

4. Seminarium dotyczące utworzenia parku kulturowego związanego ze spuścizną po 
fabryce Briggsów; 

5. Przygotowanie profilowanych wizyt studyjnych służących poszerzaniu wiedzy, 
wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.   

Biblioteka publiczna 

1 

Tytuł projektu: Poprawa oferty bibliotek publicznych 

 
Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. 
Priorytet 1 Poprawa oferty 
bibliotek publicznych 
Kierunek Interwencji 1.1 ze 
środków finansowych  

18 000,00 zł  
(dotacja) 

18 000,00 zł  
(wydatkowane w 
2021r.) 

 

Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości 
wydawniczych 
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Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

 
 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
 

2 

Program „Kraszewski. Komputery dla Biblioteki 

Program „Kraszewski. 
Komputery dla Bibliotek”,  
Instytut Książki 

23 650,00  
(dotacja) 

Wniosek rozpatrzony 
negatywnie.  

Ocena wniosków 
dokonywana jest na 

podstawie dochodów 
podatkowych na 

jednego mieszkańca, 
tzw. wskaźnik G. Do 

dofinansowania 
zakwalifikowane zostały 

wnioski o najniższym 
wskaźniku). 

Komputery dla biblioteki. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach 

1 

Tytuł projektu: „O! Tworzymy Twoją Przyszłość.” 

Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów 
Unijnych 
IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem. 

Całkowita wartość 
projektu  

839 986,37zł 
 

Środki dla Miasta Marki: 
10 800 zł 

Środki wydatkowane w 
2021 roku:   
7 513,00 zł 

 

Gmina Miasto Marki występuje w roli partnera projektu wspólnie z Gminą Wołomin. 

Liderem projektu jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Projekt zakłada wzrost 

aktywności społecznej i zawodowej pozwalających efektywnie radzić sobie z zadaniami 

i wyzwaniami codziennego życia. Poprawę funkcjonowania uczestników w środowisku 

społecznym, rodzinnym, nabycie kompetencji społecznych, życiowych zwiększenie 

zaradności, samodzielności niezbędnych w życiu społecznym i zawodowym. 

Umożliwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, 
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Lp 
Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

Projekt opracowany przez 
PCPR Wołomin 

społecznego, zdrowotnego. Przygotowanie OzN i dorosłych wychowanków pieczy 

zastępczej do powrotu na rynek pracy, wzrost ich gotowości do podjęcia zatrudnienia, 

nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz poprawa sytuacji materialno- 

bytowej.  

 

Centrum Usług Wspólnych w Markach 

1 

Wychowanie przedszkolne 

Dotacja rządowa – 
wychowanie przedszkolne  

2 636 032 zł 2 636 032 zł  Dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

2 

Podręczniki szkolne 

Dotacja rządowa – 
podręczniki szkolne  

591 337 zł 591 337 zł 
Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 
dla uczniów szkół podstawowych. 

3 

Pomoc materialna 

Dotacja rządowa – pomoc 
materialna 

60 963 zł  60 963 zł  
Dofinansowane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
(stypendia i zasiłki szkolne). 

4 

Wyprawka Szkolna 

Dotacja rządowa – 
Wyprawka Szkolna 

4 450 zł  4 450 zł 
Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 
uczniów niepełnosprawnych liceum ogólnokształcącego. 

5 

Aktywna Tablica 2021 

Dotacja rządowa – Aktywna 
Tablica 2021 

84 000 zł  84 000 zł  

Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w roku 2021.  
Wsparcie finansowe zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów LO oraz dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w SP nr 2 i w SP nr 3. 

6 

Pomoce dydaktyczne 

Wniosek z rezerwy celowej 
części oświatowej subwencji 
ogólnej  

143 675 zł  143 675 zł  
Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy 
programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP nr 2 i w SP nr 3 (zakup pomocy do 
pracowni geograficznej, biologicznej, fizycznej i chemicznej). 
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Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

7 

Zajęcia dodatkowe 

Wniosek z rezerwy celowej 
części oświatowej subwencji 
ogólnej  

135 450 zł  135 450 zł  
Sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego. 

8 

Laboratoria Przyszłości 

Program rządowy 
„Laboratoria Przyszłości” 

1 269 000 zł  

Środki wpłynęły do 
gminy w grudniu 2021 

r. Wydatkowanie 
planowane jest do 31 

sierpnia 2022 roku. 
Wysokość środków: 
SP nr 1 – 314 400 zł 

 SP nr 2 – 236 400 zł 
SP nr 3 – 233 700 zł 
SP nr 4 – 330 000 zł 
SP nr 5 – 154 500 zł 

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. W jej 
ramach szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego 
uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność 
rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. W skład wyposażenia 
podstawowego szkoły wchodzą:  
a. Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.); 
b. Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi 
akcesoriami; 
c. Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, 
mikrofony etc.);  
d. Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).  

9 

Zadania szkolne i pozaszkolne 

Wniosek z rezerwy celowej 
części oświatowej subwencji 
ogólnej  

497 878,00 zł 497 878 zł 
Dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na 
wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do 
naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na  2021 r. 

10 

Tytuł projektu: Mistrzowie Kompetencji w Gminie Miasto Marki 

Realizator projektu 
CUW/szkoły podstawowe w 
Markach/ Mały Inżynier 
 

1 903 834,72  
(koszty kwalifikowalne) 

 
1 808 334,72 zł  

(dotacja) 

Realizacja projektu 
zakończona (wcześniej 

została przedłużona z 
powodu pandemii 

Covid-19 do 2021 r.) 
Beneficjent w dniu 

30.04.2021 r. dokonał 
zwrotu środków 

Celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy 
uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. 
Postawiony cel został osiągnięty m.in. poprzez:  

1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów 
(400 kobiet) poprzez objęcie 1 000 uczniów (500 kobiet) dodatkowymi zajęciami 
pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;  
 

2. rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56 kobiet); 
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Nazwa konkursu/ 

źródło dotacji 
Wartość dotacji Status wykorzystania  Przeznaczenie dotacji 

niewydatkowanych na 
zakończenie realizacji 
projektu w wysokości:  

50 605,82 zł. 
  

3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.  
W ramach projektu przewidziano realizację następujących typów projektów:  

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy; 
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu; 
3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 

kompetencji informatycznych. 

11 

Tytuł projektu: Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej 

RPO WM 2014 – 2020 
2.1.2 E -usługi dla Mazowsza 
w ramach ZIT 

Udział Marek w 
projekcie: 

1 698 540,66 zł  
(koszty całkowite) 

 
1 451 348,50 zł  

(koszty kwalifikowalne) 
 

1 161 078,80 zł  
(dotacja) 

W 2021 roku nie 
poniesiono żadnych 

wydatków. 

Wnioskodawcą oraz Liderem Projektu jest Gmina Radzymin. Partnerami: Miasto 
Kobyłka, Gmina Miasto Marki, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka – gminy województwa 
mazowieckiego z powiatu wołomińskiego. Placówki oświatowe biorące udział w 
Projekcie (P) to szkoły podstawowe (SP): 7 z Radzymina, 3 z Kobyłki, 5 z Marek, 6 z 
Ząbek, 4 z Zielonki. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania e-usług 
edukacyjnych oraz podniesienie jakości nauczania poprzez zwiększenie udziału w 
nauczaniu nowoczesnych form opartych na TIK i zwiększenie możliwości realizacji 
działań edukacyjnych w formule zdalnej, w związku z zagrożeniem powtórzenia lub 
przedłużeniem się epidemii COVID-19 w 25 szkołach podstawowych z terenu 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) w okresie do dnia 30.06.2022 r. 

 Tytuł projektu: Marecka Szkoła Rodzenia 

12 

Program Profilaktyki 
Zdrowotnej Gminy Miasto 
Marki na lata 2022-2024 w 
przedmiocie działań 
edukacyjnych dla rodziców 
zamieszkujących Gminę 
Miasto Marki  

12 000,00zł W trakcie realizacji 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń 

gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy 

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego 

1. 
Konwersja Cyfrowa Domów 
Kultury 

159 300,00 zł 6 211,00 zł 
Marecki Ośrodek Filmowy – zakup sprzętu i szkolenie pracowników. Dotacja na rok 
2021-2022 
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Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 

Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie zasobów jest jednym  

z ważniejszych obszarów polityki samorządów, w szczególności ze względu 

na dynamicznie zachodzące zmiany klimatyczne oraz coraz częstsze 

występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych.   

Polityka środowiskowa Miasta Marki prowadzona jest w oparciu o dokumenty 

sektorowe. Czynniki środowiskowe są także brane pod uwagę w trakcie 

realizacji wszystkich inwestycji miejskich.  

Azbest 

Obowiązek opracowania „Programu usuwania materiałów 

zawierających azbest” wynika z zapisów „Programu 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032” 

przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 122/09 z dnia 14 lipca 

2009, zmienioną Uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 

15 marca 2010 r. Do podstawowych celów programu należy: 

 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 

obecnością azbestu na terenie kraju, 

 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

W 2016 roku Rada Miasta Marki przyjęła Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Miasta Marki  (Uchwała Nr XXIV/179/2016 

Rady Miasta Marki z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia 

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Marki). 

W 2021 r. w ramach bezpłatnej akcji organizowanej przez Starostwo 

Powiatowe w Wołominie z terenu Gminy Miasto Marki odebrano i przekazano 

do unieszkodliwienia 20,30 Mg z 11 nieruchomości prywatnych. Wykonawcą 

prac była firma „HUBER” Hubert Wieczorek, ul. Powiśle 29, 24-100 Góra 

Puławska. Zgodnie z przedstawionymi danymi masa utylizowanych wyrobów 

azbestowych na terenie miasta regularnie spada, co oznacza coraz mniejszą 

zawartość szkodliwych wyrobów azbestowych w tkance miejskiej.  
 

Nazwa wskaźnika j.m. 2018 2019 2020 2021 Dynamika  

Masa odebranych 
wyrobów 

azbestowych 
Mg 42,227 21,962 11,20 20,30 -51,92% 
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Ochrona powietrza  

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 2021 

roku przeprowadzili 17 kontroli posesji pod względem podejrzenia spalania 

odpadów w instalacjach grzewczych budynków. W 2021 r. przeprowadzono 

również kontrole z użyciem bezzałogowego systemu latającego – drona nad 

116 nieruchomościami. Wykonano 515 sesji pomiarowych, przy czym 

pojedyncza seria pomiarowa obejmowała lot dronem trwający minimalny 

wymagany czas niezbędny do skontrolowania jednej nieruchomości 

(niezależnie od przeszkód terenowych, źródeł dymu, kominów, znajdujących 

się na danej nieruchomości).  

Ponadto w 2021 roku realizowany był program dofinansowań do wymiany 

kotłów opalanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ogrzewania, 

w ramach którego przyznano 25 dotacji na łączną kwotę 183 913,85 zł.  

Od 2021 roku w Urzędzie Miasta prowadzony jest Gminny Punkt 

Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” 

 punkt zlokalizowany jest w Urzędzie Miasta Marki (pok. nr 15), 

 
punkt czynny jest w środy w godzinach 12:00-18:00 oraz w piątki 
w godzinach 10:00-14:00, 

 
z punktu mogą korzystać mieszkańcy Gminy Miasto Marki chcący 
skorzystać z rządowego Programu Czyste Powietrze, 

 

w punkcie pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej udzielają porad oraz pomocy w wypełnianiu wniosków 
i kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
dofinansowania, 

 14 nieruchomości skorzystało z Programu Czyste Powietrze, 

 
w okresie od 1.07.2021 do 30.09.2021 – udzielono 76 konsultacji 
(złożono 3 wnioski za pośrednictwem punktu), 

 
w okresie od 1.10.2021 do 31.12.2021 – udzielono 52 konsultacji 
(złożono 11 wniosków za pośrednictwem punktu). 

 

Dodatkowe działania z zakresu ochrony powietrza prowadzone są na podstawie 

Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Marki na lata 2018-2021 

z perspektywą na lata 2022-2025. Obowiązek sporządzenia programu ochrony 

środowiska dla Gminy Miasto Marki wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.). Z wykonania 
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programu sporządzane są co dwa lata raporty. Dla obowiązującego programu został 

sporządzony w roku 2020 raport, który obejmował lata 2018-2019.  

W roku 2021, podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach realizacji zadania w zakresie 

poprawy jakości powietrza na obszarze Marek były zamontowane w 8 miejscach 

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 

miejscach: 

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. 
 

 

Koszt funkcjonowania czujników wynosił 1 377,60 zł miesięcznie. 

Prowadzono działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji poprzez 

modernizację źródeł ciepła i zmianę paliwa na ekologiczne. W ramach tego działania 

udzielono 25 dotacji celowych na dofinansowanie trwałej zmiany istniejącego 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w budynkach mieszkalnych osób 

fizycznych. Koszt zadania wyniósł 183 913,85 zł.  

 

 

 
 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika  

Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli spalania 
odpadów 

50 96 227 133 166% 

Liczba wykrytych 
nieprawidłowości 
spalania odpadów 

9 10 2 2 -78% 

Liczba przyznanych 
dotacji 

15 22 13 25 67% 

Wysokość 
przyznanych dotacji 

110 932,30 169 993,31 97 500,00 183 913,85 66% 

Powierzchnia 
ogrzana przez nowe 
piece 

2 399,04 3 510,74 2 028,84 3 416,23 42% 

Działania edukacyjne 

W 2021 roku prowadzone były również różnorodne działania edukacyjne dot. 

m.in. wpływu człowieka na jakość powietrza (m. in. artykuły dot. spalania 

odpadów na stronie internetowej www.marki.pl).  

Zrealizowane zostało zadanie pn. Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal 

w piecu byle czego! – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca 

ochrony powietrza przy pomocy środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. W ramach kampanii  

przeprowadzono konkurs filmowy. 
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 celem konkursu było kształtowanie postaw i popularyzowanie działań 

mających na celu poprawę jakości powietrza w Markach oraz 

zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej, 

 przedmiotem konkursu było wykonanie filmu edukacyjnego 

poruszającego tematykę ochrony powietrza, 

 forma wykonania filmu była dowolna (w tym łączona) m.in.: 

rysunkowa (w tym animacja komputerowa), poklatkowa, fabularna, 

 zakupiono następujące nagrody: hulajnoga elektryczna (za zajęcie 

I miejsca), oczyszczacz powietrza (za zajęcie II miejsca), czytnik 

ebooków (za zajęcie III miejsca), 

 przekazane nagrody, oprócz wydźwięku czysto materialnego, 

zostały dobrane tak, by wpisać się w tematykę konkursu 

ekologicznego. Hulajnoga elektryczna jest ekologicznym środkiem 

transportu, który nie powoduje powstawania niskiej emisji. 

Oczyszczacz powietrza (posiadający atest PZH) może być 

wykorzystywany przez uczestnika konkursu, który zdobył II miejsce, 

jako urządzenie poprawiające jakość powietrza w domu, w okresach 

kiedy jakość powietrza na zewnątrz pogarsza się. Czytnik ebooków 

jest natomiast doskonałą alternatywą dla książki papierowej, przede 

wszystkim nie przyczynia się do usuwania drzew niezbędnych 

(pozyskiwanych do produkcji papieru) do naturalnego oczyszczania 

powietrza, 

 film, który zajął pierwsze miejsce, jest wykorzystywany podczas 

działań edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Miasto Marki oraz 

jako kampania informacyjna. Film został zamieszczony na stronie 

marki.pl oraz na profilu Gminy, będąc bazą do kolejnych działań 

edukacyjnych m.in. poprzez utrwalanie zawartych w nim treści. 
 

Dodatkowo mieszkańcy mogli zobaczyć spektakl pt.: „Skrzydlaty Odlot” 

mający za zadanie pogłębienie świadomości ekologicznej: 

 „Skrzydlaty Odlot” to spektakl ekologiczny dla dzieci, pełen 

dobrego humoru i treści edukacyjnych. Poprzez dobrą zabawę dzieci 

miały szansę pogłębić świadomość ekologiczną, 

 w akcję spektaklu wplecione zostały treści związane z tematem 

smogu, niskiej emisji i ochrony powietrza, przedstawienie 

pokazuje dzieciom główne przyczyny powstawania smogu, a także 

jego szkodliwość dla naszego zdrowia, 

 spektakl pełen był wyjątkowych piosenek - w 60 minutowym 

spektaklu znalazło się ich aż 10. Wplecione w scenariusz treści 

ekologiczne przedstawione zostały w przystępny i ciekawy sposób, 

gwarantując efektywną edukację ekologiczną, 

 spektakl był wyświetlany na dużym, kinowym ekranie w Centrum 

Aktywności Fabryczna 3 (CAF3) oraz był udostępniony (z uwagi na 

stan epidemii) mieszkańcom poprzez portal YouTube przez trzy dni 

(od 28 października 2021 roku do 30 października 2021 roku). 

Gospodarka odpadami 

W ramach zorganizowanego przez Gminę Miasto Marki 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

z nieruchomości zamieszkałych (Sektor 1 – Marki Północne, 

Sektor 2 – Marki Centralne, Sektor 3 – Marki Południowe) 
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w 2021 roku odebrano łącznie 17 843,41 Mg odpadów komunalnych, 

z PSZOK-u natomiast 648,80 Mg odpadów komunalnych.  

Wartość masy odebranych odpadów znacząco wzrosła względem 2018 roku 

(42%), co wydaje się naturalnym procesem związanym z dynamicznie 

zwiększającą się populacją miasta. 

Poniżej przedstawiono opis gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi:  

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na 

terenie nieruchomości zamieszkałych jest obowiązkiem gmin, zgodnie 

z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi 

niewystarczającej częstotliwości odbioru odpadów z tworzyw 

sztucznych, Rada Miasta Marki Uchwałą Nr XXXII/413/2021 z dnia 31 

marca 2021 roku zdecydowała o zwiększeniu częstotliwości odbioru 

odpadów z tworzyw sztucznych w zabudowie jednorodzinnej, 

 odbiór odpadów komunalnych prowadzony był z następującą 

częstotliwością; zabudowa jednorodzinna: niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne – co dwa tygodnie, papier, szkło – 

jeden raz w miesiącu, odpady tworzyw sztucznych (plastik, metal, 

opakowania wielomateriałowe) – dwa razy w miesiącu, bioodpady – co 

dwa tygodnie, odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku (na 

zgłoszenie); zabudowa wielorodzinna: niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne – trzy razy w tygodniu, odpady segregowane 

(papier, szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) – dwa 

razy w tygodniu, bioodpady – dwa razy w tygodniu, odpady 

wielkogabarytowe – jeden raz w miesiącu (na zgłoszenie), 

 w ramach funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, na terenie Gminy Miasto Marki działa jeden 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy 

ul. Dużej. PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 

11:00-19:00. Prowadzącym PSZOK jest Gmina Miasto Marki, 

zarządzającym Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Lisa Kuli 

3, natomiast firma jest jedynie operatorem, którego zadaniem jest 

wyposażenie PSZOK w odpowiednie kontenery/pojemniki na odpady 

oraz zapewnienie ich odbioru i zagospodarowania, 

 zasady korzystania z PSZOK określono Zarządzeniem Nr 

0050.023.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 9 lutego 2021 roku. 

Dodatkowo prowadzono zbiórkę przeterminowanych leków, w ramach której 

odebrano łącznie 1,751 Mg. 

Przeprowadzono likwidację dzikich wysypisk odpadów zlokalizowanych na 

terenie miasta. W trakcie prowadzonych prac usunięto łącznie 132,0 m3 

odpadów komunalnych oraz 7,0 m3 odpadów budowlanych.  

Koszt likwidacji dzikich wysypisk odpadów wyniósł 39 012,84 zł.  

Opis zadania: 

 Gmina Miasto Marki co roku prowadzi likwidację nielegalnych wysypisk 

zlokalizowanych na terenie miasta, 

 pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Urzędu Miasta Marki podczas czynności kontrolnych ustalają miejsca 

do uprzątnięcia, dodatkowo miejsca są również zgłaszane przez 
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mieszkańców Marek i w przypadku, gdy znajdują się na terenach 

gminnych są uprzątane w ramach ww. akcji, 

 dodatkowo w ramach społecznych akcji sprzątania terenów gminnych, 

Gmina udostępnia kontenery na odpady, rękawiczki i worki 

mieszkańcom. 

Modernizacja rowów 

Przeprowadzono modernizację rowu melioracyjno-komunalnego R-4, R-4-5, 

R-4-5-3, R-4-6, R-4-7, R-4-8, R-4(E) - Etap II. W ramach ww. modernizacji: 

 zostało zmodernizowanych 2 072 m rowów, w dnie oraz na skarpach 

zostały zastosowane betonowe płyty celem zminimalizowania erozji oraz 

umożliwienia prawidłowej konserwacji w kolejnych latach, 

 pierwszy etap prac został wykonany w 2018 roku (odcinek od ul. Hoovera 

do ul. Bielówek), w 2021 roku zmodernizowano rowy od ul. Bielówek 

do ul. Grunwaldzkiej (wraz z dopływami), 

 rowy dotychczas zaniedbane zyskały prawidłowe rzędne, umocnienia, 

przepusty i bariery. 

Wartość przeprowadzonych prac to 1 000 536,97 zł (modernizacja ww. 

rowu) oraz 12 300,00 zł (nadzór inwestorski).  

Zrealizowano konserwację rowów melioracyjno-komunalnych na terenie 

Gminy Miasto Marki za kwotę 61 377,00 zł, w ramach której: 

 oczyszczono 1 697,0 mb odcinków odkrytych na rowach: R-2 

(od ul. Łącznej do rz. Czarnej), R-6-4 (od ul. Żeromskiego do 

ul. Kordeckiego), Rbo-22 (między ul. Batorego i ul. Broniewskiego), Rbo-

4 (przy ul. Agrarnej) oraz 319,20 mb odcinków zakrytych (przepustów 

i rurociągów) przy ul. Długiej i Żeromskiego, 

 oczyszczanie (odmulanie) rowów przyczynia się do zwiększenia ich  

pojemności oraz zapewnia prawidłowy przepływ wody, 

 usunięto wszelkie zatory, zamulenia. 

Dodatkowo w ramach prac konserwacyjnych przeprowadzono koszenie 

rowów melioracyjno-komunalnych za kwotę 34 359,50 zł. Zakres prac 

obejmował wykoszenie roślinności (w tym drobnych krzewów) ze skarp 

i z dna rowów (ok. 17 205 m), wygrabienie wykoszonego pokosu ze skarp 

i z dna, wywiezienie wykoszonego pokosu. 

Nasadzenia 

Wykonano nasadzenia zastępcze drzew na terenie działek gminnych, w tym 

w pasach drogowych, w liczbie 63 sztuk drzew (z gatunków: klon pospolity, 

lipa drobnolistna, jesion wyniosły, kasztanowiec pospolity) za kwotę łączną 

29 905,20 zł: 

 drzewa posadzono m.in. przy ul. Okólnej, ul. Dmowskiego, 

ul. Kartografów, ul. Kasztanowej, 

 co roku sadzone są nowe drzewa, które nie tylko poprawiają estetykę 

miasta, ale również oczyszczają powietrze, drzewa pełnią również istotną 

rolę w utrzymywaniu wody w glebie i obniżaniu temperatury w miastach 

poprzez zacienianie ulic i chodników. 

Oprócz nasadzeń zastępczych, sfinansowano zakup sadzonek krzewów 

i drzew, które zostały nasadzone w ramach akcji społecznego sadzenia 
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zieleni w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Szkolnej w Markach. 

Za łączną kwotę 5 721,75 zł zakupiono m.in. 8 sztuk lipy drobnolistnej oraz 

125 sztuk krzewów tawuły oraz 125 sztuk krzewów berberysów.  

 jednostka 2018 2021 dynamika 

Objętość odpadów 
komunalnych zebranych  
w ramach likwidacji dzikich 
wysypisk 

m3 468 132 -71,79% 

Masa odpadów 
odebranych od 
mieszkańców z 
nieruchomości 
zamieszkałych oraz 
PSZOK 

Mg 12931,948 18492,21 43,00% 

Masa zebranych 
przeterminowanych leków 

Mg 1,318 1,751 32,85% 

Masa odebranych 
wyrobów azbestowych 

Mg 42,227 20,3 -51,93% 

Liczba przyznanych dotacji 
na wymianę źródła 
ogrzewania 

szt. 15 25 66,67% 

Modernizacja rowów 
melioracyjno-komunalnych 

m 1 542 2 072 34,37% 

Konserwacja rowów 
melioracyjno-komunalnych 

mb 2 835 1 697 -40,14% 

Konserwacja przepustów 
melioracyjno-komunalnych 

mb 359,9 319,3 -11,28% 

Nasadzenia zastępcze 
drzew 

szt. 168 63 -62,50% 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Marki w 2021 roku. 

Program opieki nad zwierzętami (Uchwała XXXII/409/2021 

Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 r. (Dz.U.Woj.Maz. z 2021 roku poz. 

3155, ogłoszony: 12.04.2021 r.), zmieniona uchwałą XXXIV/433//2021 

Rady Miasta Marki z dnia 26 maja 2021 r. (Dz.U.Woj.Maz. z 2021 roku poz. 

4903, ogłoszony: 31.05.2021 r.) w 2021 roku realizowany był w mieście 

przez kilka podmiotów: 

 Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych (prowadzące schronisko 

w Nowym Dworze Mazowieckim), 

 Fundację Animal Rescue Poland, 

 Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich m.st. Warszawy, 

 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM Marki. 

W 2021 roku do schroniska przyjęto 107 psów i 77 kotów.  Oznacza to duży 

wzrost liczby zwierząt w stosunku do 2019 roku (88%). Przy czym w 2019 

roku nie odławiano bezdomnych kotów.  

Program obejmuje: wyłapywanie zwierząt bezdomnych, znakowanie, opiekę 

weterynaryjną, 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. Dodatkowo skupiono się na odławianiu zwierząt wolno 

żyjących oraz udzielaniu pomocy zwierzętom wolno żyjącym rannym lub 
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poszkodowanym w zdarzeniach drogowych oraz przyjmowaniu ich w ośrodku 

rehabilitacji zwierząt w Warszawie (Lasy Miejskie Warszawa). W roku 2021 

r. na powyższe cele wydano łącznie 524 154,48 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 2021 r. zapewniono opiekę 107 

psom i 77 kotom, z czego 53 psów zostało odebranych przez właścicieli. 

Koszt zadania wyniósł  352 485,72 zł, z czego 30 491,70 zł to koszty za 2020 

r. 

W 2021 r. Fundacja Animal Rescue Poland z siedzibą przy ul. Sobieskiego 

72B w Warszawie 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 2021 r. koszt zadania wyniósł 24 296,00 zł, z czego 450,00 zł to 

koszt z 2020 r. 

Dziko żyjące zwierzęta z gromady ssaki poszkodowane w zdarzeniach 

drogowych umieszczane były w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Lasów 

Miejskich Warszawa. Koszt zadania to 13 600,00 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 akcji złożono 324 wnioski w tym wykonano 155 zabiegów 

sterylizacji, 60 zabiegów kastracji, 189 znakowań. Zabiegi obejmowały 108 

psów i 124 koty. Na realizację „Akcji sterylizacji” wydano 48 290,00 zł, 

a 300,00 zł to koszty za 2020 r. 

W ramach zapewnienia opieki nad wolno żyjącym kotami Gmina Miasto Marki 

finansuje zadania związane z opieką weterynaryjną, w tym m.in.: kastrację 

i sterylizację, szczepienia, leczenie osobników chorych, a także dokarmianie 

wolno żyjących kotów w okresie jesienno-zimowym (we współpracy 

z opiekunami społecznymi wolno żyjących kotów). Opiekę weterynaryjną nad 

wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Miasto Marki, na podstawie zawartej 

umowy, realizowała przychodnia Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński 

z siedzibą przy ul. Chrobrego 2 w Wołominie (Gabinet Weterynaryjny przy 

ul. Jasińskiego 5 w Markach). Na ten cel wydano 70 554,00 zł, z czego 

7 354,00 to koszty za 2020 r. 

Akcje dokarmiania zwierząt prowadzone są we współpracy z opiekunami 

społecznymi. W ramach akcji, w 2021 r. Gmina Miasto Marki zakupiła suchą 

karmę dla kotów, która dystrybuowana była w okresie jesienno-zimowym 

wśród opiekunów społecznych dokarmiających wolno żyjące koty. Łączny 

koszt zakupionej karmy wyniósł 5 992,00 zł. 

W ramach swoich obowiązków Gmina Miasto Marki ma również podpisaną 

umową z panem Mirosławem Cabajem prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Zbiornica Padliny z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 

5 w Siedlcach. W ramach umowy prowadzony był odbiór i transport 

produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (padłych zwierząt) z terenu 

Gminy Miasto Marki. W 2021 r. koszt odbioru padłych zwierząt wyniósł 

8 636,76 zł 
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Gmina Miasto Marki prowadzi również stronę internetową pod adresem 

zwierzaki.marki.pl, gdzie umieszczane są informacje o zwierzętach 

znalezionych, odłowionych i szukających opiekunów lub właścicieli. 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 lub koty. 

Nazwa wskaźnika j.m 2018 2019 2020 2021 Dynamika 

Zwierzęta w 
schronisku 

Liczba 
zwierząt 

0 98 109 184 88% 

Odławianie 
zwierząt wolno 
żyjących 

liczba 
zwierząt 

70 79 98 38 -52% 

Interwencje do 
zwierząt 
poszkodowanych w 
zdarzeniach 
drogowych 

liczba 
interwencji 

40 30 18 38 27% 

Ośrodek 
rehabilitacji 
zwierząt wolno 
żyjących 

liczba 
zwierząt 

0 3 42 19 533% 

Akcja sterylizacja 
liczba 

wniosków 
254 199 318 324 63% 

Wodociągi i kanalizacja 

Wodociąg Marecki to spółka, której jedynym udziałowcem jest Gmina Miasto 

Marki. W 2021 jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Marecki 

Wodociąg zrealizował zadania własne samorządu w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. 

Ze względu na rosnące potrzeby (zwiększającą się liczbę mieszkańców) 

spółka modernizuje i zwiększa długość swojej sieci – w 2021 roku długość 

sieci wodociągowej wzrosła o 2,8 km, a kanalizacyjnej o 6,2 km.  

Nazwa 
wskaźnika 

j.m 2018 2019 2020 2021 Dynamika 

Długość sieci 
wodociągowej 

km 142,2 143,3 144,9 147,7 3,8% 

Długość sieci 
kanalizacji 
sanitarnej 

km 202,1 210,02 212,5 218,7 8,2% 

Długość sieci 
kanalizacji 
deszczowej 

km 15,2 18,5 18,5 
18,5  

(28,5 z 
MZDW) 

21,7% 

 

W zakresie produkcji i uzdatniania wody widać niewielkie spadki względem 

roku 2020, przy czym we wszystkich badanych latach produkcja 

przewyższała sprzedaż, tworząc bezpieczne rezerwy. 

Nazwa 
wskaźnika 

2018 2019 2020 2021 Dynamika 

produkcja 1 778 280 1 847 952 1 869 127 1 833 700 3,12% 

sprzedaż 1 565 191 1 632 358 1 672 093 1 695 471 8,32% 
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Wraz z przyrostem liczby ludności zwiększa się liczba odbiorców wody oraz 

gospodarstw domowych, z których odprowadzane są ścieki. Porównując rok 

2020 do 2021 roku odnotowano blisko 6,5% wzrost liczby zwodociągowanych 

gospodarstw domowych oraz 7,2% wzrost liczby skanalizowanych 

gospodarstw. Podczas gdy postępuje kanalizowanie miasta zmniejsza się 

odsetek gospodarstw domowych mających dostęp do sieci wodociągowej, 

a nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

liczba 
zwodociągowanych 
gospodarstw domowych  

11837 12738 13598 14473 22,27% 

liczba skanalizowanych 
gospodarstw 

11293 12262 13241 14196 25,71% 

odsetek gospodarstw 
zwodociągowanych - 
nieposiadających 
kanalizacji 

4,82% 3,88% 2,70% 1,95% -2,87% 

  

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 roku w strukturze odbiorców zaszły niewielkie zmiany – spadł udział 

odbiorców indywidualnych, wzrósł natomiast klientów biznesowych.  

 2020 2021 dynamika 

odbiorcy wody ogółem 13598 14473 6,4% 

odbiorcy indywidualni 
(gospodarstwa domowe) 

87% 80% -7% 

odbiorcy biznesowi i inni 13% 20% 7% 

W 2021 przychody wzrosły o ponad 9%. Zmniejszyła się również kwota 

zobowiązań długoterminowych. 

 2020 2021 dynamika 

przychody spółki [mln] 23,45 25,58 9% 

zobowiązania długoterminowe [mln] 55,1 50,1 -9% 

zobowiązania krótkoterminowe [mln] 7,5 11,5 53% 
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Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Marki na 2021 rok 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na lata 2021-2023 

 
Program Wspierania Rodziny dla Miasta Marki na lata 2020-2022 

 Marecka Karta Dużej Rodziny (Uchwała w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki) 

 
Marecki bon żłobkowy 

 
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

 
Program „Opieka 75+” – edycja 2021 

 
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

 
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 

 

Polityka społeczna 

Jednostką organizacyjną, odpowiedzialną za realizację pomocy społecznej 

jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach (OPS). Dokumentem 

wskazującym kierunki działań, oprócz ustawy o pomocy społecznej, jest 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2021 oraz 

lokalne programy gminne i osłonowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączone zestawienie świadczeń pomocy społecznej wskazuje na niewielkie 

spadki liczby poszczególnych form wsparcia (a więc i zapotrzebowania na 

nie), co wydaje się być dobrym prognostykiem w szczególności w kontekście 

panującej pandemii COVID-19 w 2021 roku. Najbardziej widoczną zmianą 

jest ogólna liczba osób, którym na podstawie decyzji przyznano świadczenia 

pomocy społecznej – liczba takich osób spadła o ponad 27% (w porównaniu 

do roku 2020). Spadek ogólnej liczby świadczeń pociągnął za sobą również 

spadek ogólnej kwoty przeznaczonej na różne formy wsparcia. W 2021 roku 

kwota ta zmalała o 176 612,00 zł. Należy pamiętać, że dane z tabeli odnoszą 

się wyłącznie do świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną (dane 

za: Sprawozdanie roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – 

Pieniężnach w naturze i usługach za I-XII 2021 r. MRiPS-03).
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forma pomocy 

liczba osób którym 
przyznano decyzją 

świadczenia 
liczba świadczeń kwota świadczeń liczba rodzin 

liczba osób w 
rodzinach 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

razem 816 590 x x 2 040 334 1 863 722 723 569 1335 1106 

zasiłki stałe 139 116 1494 1320 783 907 705 979 135 114 163 138 

w tym przyznane dla osób samotnie gospodarujących 119 101 1313 1161 719 235 654 603 119 101 119 101 

pozostającej w rodzinie 22 15 181 159 64 672 51 376 18 13 44 37 

zasiłki okresowe - ogółem 34 29 120 122 42 364 42 193 34 29 42 30 

przyznane ze względu na bezrobocie 15 10 55 43 19 226 14 836 15 10 20 12 

długotrwała choroba 14 8 44 25 15 592 8 671 14 8 15 8 

niepełnosprawność 2 9 14 50 4 907 1 7151 2 9 2 10 

inne 3 2 7 4 2 639 1 535 3 2 5 3 

schronienie ogółem 3 3 x x 25 957 9 883 3 3 3 4 

schronisko dla osób bezdomnych 3 3 18 15 25 957 9 883 3 3 3 3 

posiłek 212 82 10599 5006 139 072 41 430 130 58 350 199 

w tym dla dzieci 134 80 6745 4725 95 782 36 714 78 54 280 195 

usługi opiekuńcze - ogółem 50 48 13334 13978 340 619 377 406 48 48 70 59 

zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

3 1 3 1 8 400 5 000 3 1 9 2 

sprawienie pogrzebu x x 8 10 31 206 39 856 8 10 9 10 

inne zasiłki celowe i w naturze 617 450 x x 668 809 641 975 545 422 1022 849 

w tym specjalne zasiłki celowe 212 197 481 435 153 840 160 510 211 194 426 374 

poradnictwo specjalistyczne x X x x x X 105 14 239 33 

interwencja kryzysowa x X x X x X 74 52 148 155 

praca socjalna x x x X x X 454 346 798 691 
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Dodatkową formą pomocy najuboższym mieszkańcom jest przyznanie 

dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Dodatek mieszkaniowy to 

pomoc finansowa dla osób spełniających łącznie trzy warunki: 

1 posiadają tytuł prawny do lokalu; 

2 spełniają kryterium dochodowe; 

3 zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe. 
 

Natomiast zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy 

wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek 

mieszkaniowy i ma na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii 

elektrycznej. Szczegółowe zasady przyznawania dodatków i wzory wniosków 

zostały przyjęte uchwałami Rady Miasta Marki: 

1 
Uchwała Nr XXI/282/2020 Rady Miasta Marki z dnia 27 maja 2020 
roku w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego;  

2 

Uchwała Nr XXXXV/439/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku Rady 
Miasta Marki w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego. 

 

W 2021 roku przyznano 149 dodatków mieszkaniowych, co oznacza 7% 

wzrost liczby decyzji przyznających dodatek względem 2020 roku. 

W szerszej perspektywie, porównując rok 2018 i 2021, odnotowano spadek 

liczby wydanych decyzji o 8,5%.  

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Liczba wniosków o 
dodatek mieszkaniowy 170 160 147 150 -11,76% 

Liczba decyzji 
przyznających dodatek 
mieszkaniowy 

163 151 138 149 -8,59% 

Wysokość wypłaconych  
dodatków mieszkaniowych 

188 
614,23 

178 
141,21 

188 
725,82 

196 702,47 4,29% 

Liczba wniosków o 
dodatek energetyczny 16 15 14 14 -12,50% 

Liczba decyzji 
przyznających dodatek 
energetyczny 

15 15 14 14 -6,67% 

Wysokość wypłaconych 
dodatków energetycznych 1 698,97 1 487,28 1 373,54 1 482,68 -12,73% 

 

 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Marki na 2021 rok został przyjęty Uchwałą nr XXIX/364/2020 
Rady Miasta Marki z dnia 30.12.2020 roku w sprawie 
przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Marki na 2021 rok. 
Za realizację programu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Markach, a przewidziane w programie działania koncentrują się na: 

 akcjach edukacyjnych i kampaniach profilaktycznych, 

 wsparciu psychospołecznym i prawnym osób uzależnionych oraz ich 
rodzin, 

 prowadzeniu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, 

 realizacji rekomendowanych programów profilaktycznych,  

 działaniach integracyjnych w postaci wspierania i prowadzenia 
Centrum Integracji Społecznej, 

 realizacji zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

 współpracy z NGO zajmującymi się problematyką uzależnień 
i przeciwdziałania przemocy.
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Nazwa wskaźnika Jednostka miary 2018 2019 2020 2021 

Prowadzenie edukacji 
społecznej np. poprzez 
kampanie informacyjno-
edukacyjne, kolportaż ulotek w 
szkołach prowadzonych przez 
gminę 

Liczba kampanii 

4 kampanie: 

 Postaw na Rodzinę   

 Cyberprzemoc 

 Narkotyki. To mnie nie 
kręci  

 Dopalacze – Powiedz 
Stop  

3 kampanie: 

 Postaw na Rodzinę 

 Wolni i bezpieczni 

 Zachowaj Trzeźwy 
Umysł - ulotka z ofertą 
pomocową PIK  

3 kampanie: 

 Zachowaj Trzeźwy 
Umysł  

 Narkotyki. To mnie nie 
kręci  

  Reaguj na przemoc 

2 kampanie: 

 Lokalna kampania 
Trzeźwe Marki 

 Bezpieczne wakacje 
Reaguj na przemoc 

Liczba 
rozkolportowanych 
materiałów 
edukacyjnych 

3 500 sztuk   5 600 sztuk   

12 200 sztuk   
 
Zwiększenie liczby 
działań w środowisku 
lokalnym 

4 000 sztuk   
Zmiana formy działań w 
środowisku lokalnym m.in. 
poprzez utworzenie  strony 
internetowej z publikacją 
bieżących informacji   

Finansowanie  prowadzenia 
poradnictwa i konsultacji,  
pomocy psychospołecznej ze 
wsparciem dla członków rodzin, 
z problemem narkotykowym, 
alkoholowym lub przemocą w 
rodzinie  

Liczba  Punktów 
konsultacyjnych 

1 Punkt Konsultacyjny: 

 PIK przy ul. Sportowej 3  

2 Punkty Konsultacyjne: 

 PIK przy ul. Sportowej 3  

 PIK przy ul. Kościuszki 
39 A  

1 Punkt Konsultacyjny: 

 PIK przy ul. Kościuszki 
39 A  

1 Punkt Konsultacyjny: 

 PIK przy ul. Kościuszki 
39 A 

 

Liczba porad 
udzielonych  

Udzielono  porad  402,  
zatrudnienie – 5 
specjalistów  

Sportowa 3: w okresie I-VI 
2019,   
Udzielono  porad -108, 
zatrudnienie 5 specjalistów 
 
Kościuszki 39: A w okresie 
VI – XII 2019, udzielono 
231 porad,  
zatrudnienie 6 osób 

Udzielono  porad  830,  
zatrudnienie – 6 
specjalistów  

Udzielono  porad  943 ,  
zatrudnienie – 6 
specjalistów   

Ograniczenie dostępności do 
alkoholu oraz utrzymanie 
limitów punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych  

Liczba punktów 
sprzedaży 
napojów 
alkoholowych  

66 sklepów  
19 gastronomia 

71 sklepów 
19 gastronomia 

65 sklepów 
18 gastronomia 

66 sklepów  
22 gastronomia 
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Liczba 
mieszkańców 
przypadających na 
1 punkt sprzedaży 
napojów alk. 

373 mieszkańców 368 mieszkańców  422 mieszkańców  406 mieszkańców  

Wspieranie lub powierzanie 
prowadzenia  Centrum 
Integracji Społecznej - CIS. 

Liczba funkcjonujących  
CIS-ów  

1 CIS prowadzony przez 
Fundację Otwarte Serce 

1 CIS prowadzony  przez 
Fundację Otwarte Serce   

1 CIS prowadzony  przez 
Fundację Otwarte Serce   

1 CIS prowadzony  przez 
Fundację Otwarte Serce  

Liczba uczestników 
18 osób, ukończyło projekt 
9 osób, w tym 2 
uzależnione 

16 osób, ukończyło projekt 
6 osób, w tym 2 
uzależnione 

22 osoby uczestniczyło,  
10 osób ukończyło 
projekt  
w tym 3 uzależnione 

24 osoby uczestniczyło,  
10 osób ukończyło projekt  
w tym 3 uzależnione  

Zwiększanie dostępności do 
pomocy socjoterapeutycznej 
dla dzieci - wspieranie 
prowadzenia placówek 
wsparcia dziennego  
 

Rodzaj placówki  
oraz liczba dzieci 

Jedna świetlica 
środowiskowa  – 30 dzieci  
 
Jeden klub 
socjoterapeutyczny –  
30 dzieci 

Jedna świetlica 
środowiskowa  
– 30 dzieci  
 
Jeden klub 
socjoterapeutyczny –  
40 dzieci 

Jedna świetlica 
środowiskowa  
– 30 dzieci  
 
Jeden klub 
socjoterapeutyczny –  40 
dzieci 

Jedna świetlica 
środowiskowa  
– 30 dzieci  
 
Jeden klub 
socjoterapeutyczny –  
40 dzieci 

Realizacja zadań Działalność 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

Liczba prowadzonych 
spraw dot.  orzeczenia o 
zobowiązaniu do leczenia  

24 wnioski instytucji i 
członków rodziny o 
podjęcie czynności   

42 wnioski instytucji i 
członków rodziny o 
podjęcie czynności 

27 wniosków instytucji i 
członków rodziny o 
podjęcie czynności  

47 wniosków instytucji  
i członków rodziny  
o podjęcie czynności 

Liczba wniosków 
skierowanych do Sądu o 
zobowiązanie do leczenia 

22 wnioski do Sądu 19 wniosków do Sądu 8 wniosków do Sądu 26 wniosków do Sądu 

Edukacja dzieci i młodzieży   
w szkołach oraz wzmacnianie 
umiejętności kształtujących 
postawy asertywne  

Programy, zajęcia i 
warsztaty profilaktyczne 
wraz z liczbą uczestników  

Zima w Mieście:  
5 szkół, 360 uczestników 
 
Lato w Mieście: 
2 szkoły  

Zima w Mieście: 
5 szkół,  320 
uczestników  
 
Lato w Mieście:  
2 szkoły, 440 dzieci  

Zima w Mieście: 
3 szkoły, 465 uczniów 
  
Lato w Mieście: 
program nie realizowany z 
uwagi na stan pandemii    

Zima w Mieście 
realizowany był bez 
określonego  programu 
profilaktycznego  
 
Lato w Markach: 
3 szkoły, 716 uczniów  

Wzmacnianie czynników 
chroniących przed 
zachowaniami ryzykownymi  

Realizacja w szkołach 
rekomendowanych 

  „Trzy Koła” 

 „Domowi Detektywi” 

  „Debata”, 

 „Smaki życia”  

 „Debata”, 

 „Smaki życia”  

 „ Przyjaciele Zippiego” 
 

400 uczniów  
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programów 
profilaktycznych 

 „Unplugged”   

 „Przyjaciele Zippiego”  
432 uczniów  

 „Unplugged”  
1154 uczniów  

 „ Przyjaciele Zippiego” 
20 uczniów 

Poprawa relacji  pomiędzy 
dziećmi a rodzicami  

Warsztaty kompetencji 
wychowawczych dla 
rodziców 

17 rodziców uczestniczyło 
w warsztatach kompetencji 
wychowawczych 

Marecka Akademia 
Rodzinna „Kompas” - 
warsztaty kompetencji 
wychowawczych dla 
rodziców – 33  
 
Wsparcie kompetencji 
wychowawczych oraz  
warsztaty integracji dzieci 
z rodzicami  

41 rodziców (39 rodziców 
w ramach programów 
realizowanych w 
szkołach i  3 w ramach 
PIK)  
 
Zwiększenie liczby 
warsztatów z uwagi na 
zapotrzebowanie 
środowiska 

Realizacja webinariów 
podnoszących kompetencje 
z zakresu uzależnień 
behawioralnych 
dedykowanych dla 100 
rodziców  

Współpraca z instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi 
zajmującymi się problematyka 
uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy  

Organizowanie 
spotkań, konferencji 
szkoleń  

2 spotkania z 
przedstawicielami 
oświaty  
 
1 szkolenie dla 
nauczycieli  - 27 
osób  

3 spotkania z 
przedstawicielami oświaty, 
cykl  6 szkoleń, w których 
uczestniczyło 60 osób. 
 
1  konferencja dla 
przedstawicieli instytucji 
działających w obszarze – 
200 osób  

1 spotkanie z 
przedstawicielami oświaty, 
 
4 szkolenia dla służb 
działających w danym 
obszarze – około 172 
osoby uczestników (22 
nauczycieli Unpluged, 
Uzależn. behawioralne) 

Konferencja dla 
przedstawicieli instytucji 
działających w obszarze 
dot. przeciwdziałania 
przemocy Powiedz o tym 
komuś -  300 osób  
 
szkolenia dla służb 
działających w danym 
obszarze –  113 nauczycieli   
 
udzielanie dotacji i 
rekomendacji - 2  

Przekazywanie do 
wykorzystania materiałów 
edukacyjno-
informacyjnych 

2 000 sztuk 
publikacji 

2 000 sztuk publikacji 3 500 sztuk publikacji 

2 500 sztuk 
publikacji  
zmiana formy współpracy 
na dostosowaną do 
aktualnych  potrzeb 
organizacji 
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Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Marki na 

lata 2021-2023 (Uchwała Nr XXIX/363/2020 Rady Miasta 

Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Marki na lata 2021-2023)  realizowany 

był w trzech obszarach: 

1 

Profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 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. 

2 
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. 

3 

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. 

Poszczególne obszary realizowane poprzez: 

1 W zakresie profilaktyki: 

 

Zwiększenie i wzmocnienie działań interdyscyplinarnych  
w środowisku lokalnym na rzecz przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie na terenie Miasta Marki, pozyskiwanie nowych partnerów 
do współpracy; 

 

Prowadzenie lokalnej kampanii społecznej w formie kolportażu 
materiałów informacyjnych, za pośrednictwem internetu, lokalnej 
prasy, w placówkach publicznych na terenie miasta oraz innych 
instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny tj. oświata, służba 

zdrowia, Policja, PCPR, sądy, organizacje pozarządowe, placówki 
wsparcia dziennego. 

 

Akcje społeczne w środowisku lokalnym i konferencja dla 
profesjonalistów (udział w Pikniku Rodzinnym dla mieszkańców 
Marek, współorganizowanie kampanii „Powiedz o tym komuś”, 
zwracającej szczególną uwagę na przemoc wobec kobiet)  

2 
W obszarze wsparcia dla osób doświadczających przemocy  
w rodzinie: 

 
Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej  - 
psychologicznej, prawnej, medycznej.  

 

Zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób doświadczających 
przemocy w mieszkaniu chronionym, w Powiatowym Ośrodku 
Interwencji Kryzysowej w Zielonce, w Domu Samotnej Matki  
w Zielonce. 

 Pomoc w formie interwencji, pracy socjalnej i pomocy finansowej. 

 

Prowadzenie comiesięcznych spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz powoływanie Grup Roboczych do indywidualnej pracy  
z rodzinami, w których występuje uzasadnione podejrzenie 
występowania zjawiska przemocy w rodzinie. Regularne  
i systematyczne spotkania grup roboczych, podejmowanie 
współpracy z innymi Zespołami Interdyscyplinarnymi.  

3 Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji służb: 

 Szkolenia podnoszące kwalifikacje, m.in. dla członków ZI 

 Konferencja skierowana do profesjonalistów. 

 Udział pracowników w spotkaniach superwizyjnych.  
 

Przegląd danych statystycznych wskazuje powolny spadek prowadzonych 

procedur Niebieskie Karty, liczba osób dotkniętych przemocą spadła o ponad 

13% względem 2018 roku, zaś wskaźniki ilościowe dotyczące występowania 

zjawiska przemocy w rodzinie w okresie występowania epidemii 

koronawirusa wykazały wzrost w stosunku do lat ubiegłych.  
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Nazwa wskaźnika j.m. 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Liczba osób 
dotkniętych przemocą 

Osoba 76 76 62 66 -13,2% 

Liczba osób, które 
skorzystały z porad 
i konsultacji 
specjalistycznych 

Osoba 70 73 240 331 372,9% 

Liczba prowadzonych 
procedur „Niebieskiej 
Karty” 

Procedura 76 75 82 66 -13,2% 

Liczba rodzin, wobec 
których zakończono 
procedurę „Niebieskiej 
Karty” 

Rodzina 49 45 67 55 12,2% 

Liczba spotkań 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

Spotkanie 4 4 4 10 150,0% 

Liczba spotkań Grup 
Roboczych Zespołu 
Interdyscyplinarnego 

Spotkanie 99 133 145 84 -15,2% 

Liczba osób 
umieszczonych  
w placówkach 
zapewniających 
całodobową pomoc  
i nocleg 

Osoba 8 4 0 2 -75,0% 

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

Osoba 6 11 3 0 -100,0% 

 

Kolejnym komponentem polityki społecznej miasta jest 

realizacja Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Marki 

na lata 2020-2022 (Uchwała Nr XVIII/241/2020 Rady Miasta 

Marki z dnia 29 stycznia 2020). 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 członków rodzin objętych wsparciem. 

Pogłębiona 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 były to też działania interwencyjne obejmujące 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 
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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 osoby/rodziny, 
określenie obszarów problemowych, dążenie do ustalenia przyczyn 
ich istnienia, wypracowanie indywidualnego planu pomocy i wsparcie 
osoby/rodziny w jego realizacji. Ewaluacja planu i ewentualna korekta 
(każdorazowo). 

 
Wspieranie osoby lub rodziny, wskazanie zasobów zmierzających do 
zmniejszenia poczucia lęku, braku wpływu na swoją sytuację 
życiową. (Praca na zasobach – w każdej sytuacji). 

 
Pogłębiona diagnoza sytuacji osoby/rodziny, pomoc w zrozumieniu 
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych problemów.  

 

Towarzyszenie we wspólnym załatwianiu spraw urzędowych, 
wzmacnianie podmiotowości klientów (członków rodzin) i ułatwianie 
nabywania nowych umiejętności i kompetencji, wzbudzanie 
sprawczości i wskazywanie na możliwości samodzielnego 
podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej . 

 
Prowadzenie poradnictwa w ramach kompetencji pracownika 
socjalnego, ułatwianie dostępu do poradnictwa (szczególnie 
prawnego i psychologicznego) i usług specjalistycznych. 

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, artykułów dla dzieci, itp. 

 
Interwencja w instytucjach typu – sąd, prokuratura, placówka 
edukacyjna itp. 

Asystentura rodziny 

 
Opracowanie i realizacja planów pracy z rodziną we współpracy 
z członkami rodziny w konsultacji z pracownikiem socjalnym. 

 

Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,  
w rozwiazywaniu problemów socjalnych, 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. 

 
W 2021 roku wsparciem objęto 27 rodzin, co oznacza niewielki 
wzrost względem roku 2020 (8%). Asystenci w swojej codziennej 
pracy korzystali również z superwizji. 
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Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Liczba rodzin objętych 
działaniami asystenta 
rodziny, w tym: 

35 24 25 27 -22,86% 

na mocy postanowienia 
sądu 

6 5 2 3 -50,00% 

na wniosek pracownika 
socjalnego 

28 16 18 20 -28,57% 

które zgłosiły się 
samodzielnie 

1 3 5 4 300,00% 

wsparcie z ustawy „Za 
Życiem” 

0 0 0 0 0,00% 

Rodziny, z którymi 
zakończono współpracę, w 
tym: 

9 5 4 6 -33,33% 

z powodu braku 
współpracy 

1 1 1 0 -100% 

z powodu zrealizowania 
planu pracy 

7 1 3 3 -57,14% 

z powodu zmiany 
miejsca zamieszkania 

1 1 0  -100,00% 

innego powodu 0 0 0 3 300,00% 

rodziny monitorowane po 
zakończeniu współpracy 

3 2 4 4 33,33% 

Rodziny, w których doszło 
do umieszczenia dziecka 
poza rodziną 

1 2 3 4 300,00% 

Liczba rodzin skierowanych 
na konsultacje do PIK 

_ 10 830 943 9330,00% 

Liczba zaktywizowanych 
bezrobotnych 

_ 4 3 3 -25,00% 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Liczba rodzin objętych 
współpracą instytucji 
wspierających rodzinę tj. 
szkoła, przedszkole, Policja, 
kuratorzy itp. 

_ 24 25 27 12,50% 

 

Praca socjalna i interwencja kryzysowa 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Pracownicy socjalni ds. 
pracy socjalnej 

3 3 2 2 -33,33% 

Rodziny objęte pracą 
socjalną 

47 36 34 29 -38,30% 

Liczba podjętych interwencji 
kryzysowych w związku ze 
zgłoszeniami 

61 105 70 94 54,10% 

 

Dodatkowo w ramach realizacji gminnego programu wspierania rodziny 

prowadzono mieszkanie chronione dla rodzin będących w kryzysie życiowym. 

Na zlecenie miasta organizacje pozarządowe prowadziły też 2 placówki 

wsparcia dziennego. Pracownicy socjalni systematycznie monitorowali 

rodziny „z grup ryzyka”, angażowali krewnych oraz osoby z najbliższego 

środowiska lokalnego w celu zorganizowania pomocy, nawiązywania 

kontaktu i poprawy relacji oraz umiejętności społecznych. Realizując gminny 

program wspierania rodziny współfinansowano koszty pobytu dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej.  
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Rodziny wielodzietne w Markach są otoczone szczególnym 

wsparciem. Podstawę prawną działań wspierających stanowi 

Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 

zamieszkałych na terenie miasta Marki (Uchwała Nr XVIII/243/2020 Rady 

Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 

XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Marki). 

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 wskazanej uchwały w 2021 roku: 

1 
Wydawanie kart „MKDR” (Marecka Karta Dużej Rodziny) dla 
członków rodzin wielodzietnych. 

2 
Prowadzenie ewidencji raportów z każdej placówki, która zawarła 
porozumienie na udzielanie zniżek. 

3 
Rejestr wykorzystanych środków oraz wprowadzanie stosowania 
50% zniżki w opłatach za posiłki. 

4 Sprawozdawczość. 

 

Łącznie zniżek udzielają 23 placówki. Przez cały 2021 rok zostało złożonych 

257 wniosków o wydanie Mareckiej Kart Dużej Rodziny. Przyznanych zostało 

748 kart w tym: 690 (MKDR3+), 48  (MKDR4+) oraz 10 nowych kart ZTM. 

Wydano 195 zaświadczeń na zakup biletów z tytułu posiadania MKDR4+.   

Pandemia i jej skutki mają swoje odzwierciedlenie w budżecie 

przeznaczonym na dofinansowanie poszczególnych zniżek. W związku  

z przeniesieniem wielu zajęć do przestrzeni wirtualnej oraz nauką zdalną 

znacznie spadło zapotrzebowanie na refundację zniżek w komunikacji 

miejskiej oraz zniżek na zajęcia organizowane przez mareckie instytucje. 

Koszty związane z realizacją zadania  w 2021 roku: 

Zniżka 50% od opłat za zajęcia 
organizowane przez miejskie instytucje 
kulturalne: 

26 786,75 zł 

Bezpłatne przejazdy komunikacja miejską 
ZTM: 

27 315,00 zł 

Zniżka 50%  od opłat za posiłki wydawane w 
publicznych szkołach i przedszkolach: 

37 7176,76 zł 
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Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Wydatki na pokrycie 
50% zniżki za zajęcia 
organizowane przez 
miejskie instytucje 
kulturalne 

44 820,00  48 510,00 25 956,75 26 786,75 -40,23% 

Wydatki na bezpłatne 
przejazdy komunikacją 
miejską ZTM 

92 980,00  80 480,00 28 195,00 27 315,00 -70,62% 

Wydatki na pokrycie 
50%  zniżki za posiłki 
wydawane w 
publicznych szkołach i 
przedszkolach 

-   -    220 571,00 377 176,76 71,00% 

Wydatki na pokrycie 
25% zniżki za 
świadczenia 
publicznych przedszkoli 
wykraczające poza 
podstawę programową 
wychowania 
przedszkolnego 

17 071,00 5 947,68 -   -   -100,00% 

Wydatki na pokrycie 
30% zniżki za 
świadczenia 
publicznych przedszkoli 
wykraczające poza 
podstawę programową 
wychowania 
przedszkolnego 

2 854,00 1 332,90 -    -    -100,00% 

Marecki bon żłobkowy to wsparcie finansowe dla rodziców 

umożliwiające zapewnienie opieki najmłodszym 

mieszkańcom Marek, a także dające rodzicom szanse na 

szybszy powrót na rynek pracy. Marecki Bon Żłobkowy został 

wprowadzony Uchwałą Nr XXIII/300/2020  Rady Miasta Marki z dnia 22 lipca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia „Mareckiego Bonu Żłobkowego”. Realizacja 

w roku 2021 polegała w szczególności na obsłudze 115 wniosków i wydaniu 

126 decyzji (decyzje przyznające 104, decyzje odmowne 5, decyzje 

uchylające 16 oraz umorzenie postępowania 1), a także wypłacie świadczeń 

na łączną kwotę 287 195,20 zł. Wypłacono 962 świadczenia. Kolejne 

zestawienie wskazuje na spadek zainteresowania wsparciem 

w szczególności w 2020 i 2021 roku, co najpewniej jest pokłosiem 

wprowadzenia kryterium dochodowego dla osób ubiegających się 

o świadczenie. 
 

Nazwa 
wskaźnika 

2018 2019 2020 2021 dynamika 

Liczba wniosków  178 323 79 115 -35% 

Liczba decyzji 185 342 114 126 -32% 

Liczba 
świadczeń 

550 2173 1208 962 75% 

Liczba rodzin 157 218 241 145 -8% 

Kwota wydatków 16 333,50 646 817,50 359 514,70 287 195,20 1658% 
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Część programów społecznych realizowana jest 

w partnerstwie i kooperacji z Wojewodą Mazowieckim. 

Przykładem takiej współpracy jest Program Posiłek w szkole 

i w domu na lata 2019-2023 realizowany na podstawie 

umowy z Wojewodą Mazowieckim nr WPS-I.946.1.282.2020 z dnia 

30.03.2020 r. 

Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży 

oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub 

niepełnosprawnych i samotnych. Sposób realizacji programu na terenie 

miasta to:  

 zapewnienie posiłku;  

 
świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności  
w formie zasiłku celowego;  

 
świadczenie rzeczowe w postaci produktów 
żywnościowych. 

 

Liczba osób objętych programem w 2021 r. to 558, w tym 14 dzieci do czasu 

podjęcia nauki w szkole podstawowej, 38 uczniów do czasu ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej oraz 368 osób 

otrzymujących wsparcie na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 

Najczęściej osoby zakwalifikowane do programu korzystały ze wsparcia 

w formie zasiłku celowego: 533 osób w rodzinach i 276 rodzin, którym 

udzielono 873 świadczeń. Ponadto mieszkańcy gminy korzystali ze 

świadczeń rzeczowych w postaci produktów spożywczych, tj. 186 osób 

w rodzinach, 114 rodzin; posiłków, tj. 199 osób, 82 rodziny, liczba posiłków 

to 5 006. Całkowity koszt realizacji programu w 2021 r. to 389 693,00 zł, 

z czego 80% stanowiło dofinansowanie w wysokości 307 047,00 zł. 

Pozostała kwota, czyli 82 646,00 zł, to wkład własny gminy.  

 

Program jest realizowany od 2019 r. Analizując dane w okresie 2019-2021 

należy stwierdzić, że trzeci rok realizacji programu ukazał znaczący wzrost 

osób korzystających ze wsparcia w okresie pandemii koronawirusa.  

W 2019 r. liczba uczestników to 543 osoby, w 2020 r. 949 osób (wzrost o 406 

osób), zaś w 2021 r. 533 osoby. W 2019 r. wśród form wsparcia dominowało 

świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, które otrzymało 391 

osób. W 2020 r. było to 595 osób, a w 2021 r. 533 osoby,  co oznacza spadek 

o 62 osoby w stosunku do 2020 roku. W 2020 r. pomoc w postaci świadczenia 

rzeczowego (produkty spożywcze) uzyskały 223 osoby, zaś rok później 109 

co oznacza spadek ponad 100%.  

Powyższe spadki liczby osób korzystających z programu w 2021 r. 

w stosunku do roku 2020 były uwarunkowane epidemią COVID-19 i faktem, 

iż w roku jej wybuchu świadczeń udzielano więcej z powodu długiej 

kwarantanny znacznej liczby mieszkańców, informacji medialnych o szerokim 

wsparciu płynącym z kanałów rządowych oraz obsługą telefoniczną 

wszystkich osób znajdujących się w izolacjach, w tym w największej liczbie 

cudzoziemców. Zjawiska te w 2021 zmniejszyły się i mieszkańcy 

w mniejszym stopniu potrzebowali tej formy wsparcia.  
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Oprócz wsparcia rodzin oraz osób w trudnej sytuacji życiowej miasto dba 

również o potrzeby osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych 

przez dedykowane im programy. 

 

Strategicznym celem programu Opieka 75+ jest poprawa 

dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak 

również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat 

i więcej. Gmina Miasto Marki realizowała usługi opiekuńcze 

i współuczestniczyła w kosztach programu na poziomie 50%.  

W 2021 r. 14 osobom w wieku powyżej 75 lat wydano decyzje przyznające 

usługi opiekuńcze dofinansowane w ramach programu. Wśród tych osób 

było: 10 osób nowych, którym usługi w programie nie były przyznane w 2020 

r. i 4 osoby kontynuujące udział w programie w stosunku do roku 

poprzedniego. Łącznie dzięki wsparciu seniorzy skorzystali z 3 228 godzin 

usług opiekuńczych, a łączny koszt tych działań wyniósł 88 776,00 zł.  

Nazwa wskaźnika 2020 2021 dynamika 

liczba osób, które wzięły udział  
w programie opieka 75+ 

7 14 100,00% 

liczba godzin udzielonych świadczeń 2 054 3 228 57,16% 

 

Liczba osób kwalifikowanych do programu oraz liczba wypracowanych 

godzin w każdym roku kalendarzowym jest uzależniona od zapotrzebowania 

mieszkańców na tę formę pomocy.
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liczba osób korzystająca z programu świadczenie pieniężne na zakup posiłku
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Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 

edycja 2021 (Uchwała nr XXXII/407/2021 z dnia 31 marca 

2021 r.), realizowany 11.05.2021 – 31.12.2021 zapewnił 

usługę asystenta dla: 

 

dzieci do 16 roku życia 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 

 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego.  

 

Wykonanie usługi zostało zlecone organizacji pozarządowej po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach, o których mowa w 

ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Konkurs na realizację zadania 

został ogłoszony 30 kwietnia 2021 r. Termin ogłoszenia był uwarunkowany 

datą podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckiem. Umowa na realizację 

zadania publicznego pt. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 2021” 

została podpisana 28 czerwca 2021 r. ze Spółdzielnią Socjalną „Pożytek” z 

siedzibą w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 11.  

Zasadniczym działaniem podjętym w ramach realizacji programu było 

uruchomienie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 

mieszkańców Marek. Z programu skorzystało w 2021 r. 26 osób  

z niepełnosprawnościami, w tym 1 dziecko do 16 roku życia 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, 19 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 

6 osób ze stopniem umiarkowanym. Zrealizowano łącznie 6 219,5 godzin 

usług asystenckich, w tym 150 godzin dla osoby do 16 r.ż., 4 183 godzin 

w grupie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 1 856,5 

godziny w grupie osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację programu z Funduszu 

Solidarnościowego w 2021 r. to 257 215,55 zł, w tym 248 780,00 zł to koszt 

godzin usług asystenckich, 1 666,57 zł to koszt zakupu środków ochrony 

osobistej dla asystentów, 6 762,98 zł koszt dojazdu własnym/innym środkiem 

transportu. Wkład własny Gminy wyniósł 5 100,00 zł. 

Względem roku 2020, w 2021 roku o 1/5 zmalała liczba osób objętych 

usługami asystenckimi, niemniej zdecydowanie wzrosła liczba godzin 

świadczonych usług. Większa liczba uczestników w 2020 r. była 

uwarunkowana zapisami samego programu. 

Nazwa wskaźnika 2020 2021 dynamika 

liczba osób objętych wsparciem 33 26 -21,21% 

liczba godzin wsparcia 4470 6219,5 39,14% 

koszt udzielonego wsparcia 144 135,44 257 215,55 78,45% 
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Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 
2019 – 2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla dzieci 
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 
zamieszkujących Gminę Miasto Marki 

 
Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 
2019 – 2021 w przedmiocie działań edukacyjnych dla 
przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki 

 Program Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto Marki na lata 
2019 – 2021 w przedmiocie profilaktyki zachorowań na 
grypę sezonową w populacji osób powyżej 60 roku życia 
zamieszkujących Gminę Miasto Marki 

 

Program Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 realizowany 

był w okresie 11.05.2021 – 31.12.2021, na podstawie 

Uchwały nr XXXII/408/2021 z dnia 31 marca 2021 r. 

Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,  

 
osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 
orzeczeniami równoważnymi.  

 

Wykonanie usług zostało zlecone organizacji pozarządowej po 

przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach, o których mowa 

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Konkurs na realizację zadania 

został ogłoszony 30 kwietnia 2021 r. Termin ogłoszenia był uwarunkowany 

datą podpisania umowy z Wojewodą Mazowieckiem. Umowa na realizację 

zadania publicznego pt. „Opieka wytchnieniowa - 2021” została podpisana 28 

czerwca 2021 r. ze Spółdzielnią Socjalną „Pożytek” z siedzibą w Tłuszczu 

przy ul. Warszawskiej 11.  

Zasadniczym działaniem podjętym w ramach realizacji programu było 

uruchomienie usługi opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Marek. 

Z pierwszej edycji programu skorzystali w 2021 r. opiekunowie 7 osób 

z niepełnosprawnościami, w tym 5 dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności i 2 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Zrealizowano łącznie 1 387 godzin usług opieki wytchnieniowej, w tym 1 124 

godzin na rzecz opiekunów dzieci do 16 r.ż. i 263 godziny osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności.  

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację programu to 54 873,00 

zł, w tym 54 093,00 zł to koszt godzin usług opieki wytchnieniowej 

finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz kwota 780,00 

zł stanowiąca wkład własny Gminy. 

Polityka zdrowotna 

Dokumentem nadrzędnym, wskazującym kierunki polityki zdrowotnej miasta 

jest Wieloletnia Strategia Zdrowotna Gminy Miasto Marki na lata 2018-2022 

(przyjęta Uchwałą LXII/549/2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku). Założone 

w Strategii cele i kierunki działań realizowane są przez programy, 

skoncentrowane na działaniach edukacyjnych i profilaktycznych. 
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Celem głównym Program Polityki Zdrowotnej Gminy 

Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie działań 

edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto Marki 

jest 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. W perspektywie na lata 2019-2021 jest 

to 300.000,00 złotych.  

Nadzwyczajna sytuacja spowodowana zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszony 

w związku z tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, miały 

znaczące skutki sanitarne oraz wpływ na możliwość przeprowadzenia zajęć 

przewidzianych ww. programem. Rada Miasta Marki zdecydowała 

o częściowym zawieszeniu w roku 2021 realizacji programu. Program 

zawieszono do 31 sierpnia 2021 r. włącznie. W okresie od końca sierpnia 

do 10 grudnia 2021 r. przeprowadzono jedną edycję zajęć. Zajęcia z edukacji 

zdrowotnej prowadzone były w formie wykładów, warsztatów, pogadanek 

i dyskusji oraz zabaw i pokazów. Forma zajęć była dostosowana do wieku 

uczestników, aby maksymalnie uaktywnić i wzbudzić zainteresowania grupy 

docelowej. Do zajęć wykorzystywano duże pluszowe misie, specjalnie 

wydane na cele PPZ komiksy oraz tematyczne gry planszowe „Szpital 

ratownika Cegiełki” przygotowane na cele programu przez Wydział Promocji, 

Zdrowia i Sportu. W przedszkolach działania edukacyjne dla dzieci składały 

się z trwających 1,5 godziny zajęć w formie aktywizacji/zabawy i pogadanki 

dla podopiecznych przedszkoli, 2 razy w trakcie semestru. Obejmowały 

m.in. przekazanie informacji o podstawowych metodach udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej i elementach anatomii człowieka. Dzieci nauczyły 

się rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia, zasad ochrony 

własnego życia i zdrowia podczas udzielania pierwszej pomocy oraz 

poprawnego wzywania służb ratowniczych, a także dokonania na miejscu 

zdarzenia oceny bezpieczeństwa swojego i osoby poszkodowanej oraz 

ułożenia jej w pozycji bezpiecznej. Działania edukacyjne dla uczniów składały 

się z 2 godzin lekcyjnych zajęć prowadzonych w formie pogadanki/wykładu, 

wraz z nauką umiejętności praktycznych dla uczniów klas I–III w szkole 

podstawowej, 2 razy w trakcie semestru. Obejmowały m.in. przekazanie 

informacji o podstawowych metodach niesienia pierwszej pomocy 

przedmedycznej, jej podstawach prawnych i moralnych i o elementach 

anatomii człowieka. Uczniowie nauczyli się rozpoznawania podstawowych 

stanów zagrożenia życia (zawał, udar, urazy wielonarządowe, podtopienia, 

zatrucia, padaczka, oparzenia, porażenie prądem, wstrząs), zasad ochrony 

własnego życia i zdrowia podczas udzielania pierwszej pomocy, podstawy 

mechanizmów, w których przebiega nagłe zatrzymanie krążenia u osób 

dorosłych. W ramach zajęć praktycznych uczniowie poznali podstawy 

prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, również z użyciem 

automatycznego elektrycznego defibrylatora u dorosłych i u dzieci, ułożenia 

w pozycji bezpiecznej, poprawnego wzywania służb ratowniczych, a także 

zaopatrzenia ran w złamaniach, oparzeniach, urazach, wypadkach 

komunikacyjnych. Na koniec cyklu zajęć dla wszystkich uczestników 

przekazane zostały dyplomy oraz komiksy tematyczne. Każda grupa 
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otrzymywała także gry planszowe do późniejszego wykorzystania. Grupy 

w przedszkolach otrzymywały dodatkowo duże misie. Na koniec zajęć 

przeprowadzony był konkurs plastyczny, a nagrodą w nim był wyjazd na salę 

zabaw (przedszkola) i do parku trampolin (szkoły). 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Kwota 
wydatkowana na 
realizację 
Programu 

 70 937,31    94 559,96  
                 

-   
46 826,60  -33,99% 

Liczba osób 
biorących udział w 
działaniach 
edukacyjnych 

bd 2 039 0 2 174 6,62% 

 

Cel główny Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Miasto 

Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie działań 

edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących 

Gminę Miasto Marki to 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. 

Szczegółowymi celami programu są:  

 

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. 

 

W 2021 r. zaplanowane były 2 edycje programu na łączną kwotę 20 000,00 

złotych. Obie edycje się odbyły. Z badań ewaluacyjnych w postaci pre i post 

testów oraz ankiet wynika, że ankietowani w sposób dobry i bardzo dobry 

ocenili zarówno jakość obsługi, jak i działania edukacyjno-informacyjne oraz 

zajęcia praktyczne i sposób przekazywania wiedzy. Chwalono także dobór 

technik i materiałów edukacyjnych. Jedynym wskazywanym przez realizatora 

PPZ problemem była rezygnacja z planowanych wizyt patronażowych na 

szpitalnym oddziale położniczym. Przyczyną takiego stanu rzeczy była 

pandemia i spowodowane nią obostrzenia. 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Kwota 
wykorzystana na 
realizację programu 

 19 357    20 000        7 350  20 000 3,32% 

liczba osób 
objętych 
programem 

40 40 20 40 0,00% 

liczba osób 
objętych 
działaniami 
informacyjnymi 

16 000 20 000 25 000 20 000 25,00% 
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Głównym celem Programu Polityki Zdrowotnej Gminy 

Miasto Marki na lata 2019 – 2021 w przedmiocie 

profilaktyki zachorowań na grypę sezonową w populacji 

osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę 

Miasto Marki  jest zmniejszenie częstości występowania zachorowań na 

grypę sezonową i infekcje grypopodobne oraz spadek powikłań po zakażeniu 

wirusem grypy o 2% wśród populacji osób powyżej 60 roku życia 

zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki, w latach 2019–2021. 

Populacja osób w wieku powyżej 60 roku życia, kwalifikująca się do włączenia 

do programu szczepień, wynosiła na dzień 22.07.2019 r. 6 602 osoby.  

Cele szczegółowe Programu zakładają: 

 
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 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. Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych 

przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy 

Miasto Marki obejmował następujące interwencje: 

 przeprowadzenie badania lekarskiego przez lekarza kwalifikującego 

do szczepienia;  

 poinformowanie o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów 

poszczepiennych i sposobie postępowania w sytuacji ich 

wystąpienia, przekazanie osobom zaszczepionym ulotki 

informacyjnej zastosowanego preparatu (ulotka producenta 

dołączona do opakowania szczepionki), przekazanie broszur 

informacyjno-edukacyjnych;  

 szczepienia przeciwko grypie wykonano szczepionką 

czterowalentną dostępną na polskim rynku i dopuszczoną do 

stosowania w Polsce;  

 opracowanie formularzy ankiet oceniających poziom satysfakcji 

z realizacji Programu;  

 ocenę poziomu satysfakcji z realizacji Programu na podstawie 

przeprowadzonych ankiet wśród odbiorców Programu;  

 wydanie zaświadczeń potwierdzających przeprowadzenie badania 

kwalifikującego do szczepienia oraz wykonanie szczepienia osobom 

zakwalifikowanym. 

Na szczepienia dla seniorów na trzyletni okres zabudżetowano 60.000 

złotych, po 20.000 złotych na rok. W roku 2021 zwiększono kwotę 

przeznaczoną na szczepienia z 20 000 zł brutto do 40 000 zł brutto (ze 

względu na wzrost kosztów szczepionek oraz materiałów ochrony). Pula na 
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lata 2019-2021 wzrosła do 80 000 zł brutto. W ramach PPZ realizatorzy 

zobligowani byli do organizowania spotkań edukacyjno-informacyjnych 

w postaci wykładów. Działaniami edukacyjno-informacyjnymi objęto w sumie 

1 430 osób (w 2019 – 630 osób, w 2020 – 382 osoby, w 2021 – 385 osób). 

W związku z tym odnotowano wzrost liczby osób z grup podwyższonego 

ryzyka, szczególnie ludzi starszych, które zdecydowały się zaszczepić 

przeciwko grypie. Liczba chętnych zgłaszających się na szczepienia w latach 

2019–2021 wzrosła o ponad 25%. Na podstawie pre-testów i post-testów, 

uzyskano zwiększenie wiedzy o grypie, o korzyściach wynikających ze 

szczepień i preferowanych zachowań, które zmniejszać będą ryzyko 

zachorowania na grypę o ponad 85% (wśród biorących udział 

w interwencjach). Dodatkowo przeprowadzono ankiety satysfakcji – w sumie 

1 180 ankiet ( w 2019 – 433, w 2020 – 363 i w 2021 – 384). Ankietowani 

w sposób dobry i bardzo dobry ocenili zarówno jakość obsługi, jak i działania 

edukacyjno-informacyjne. 

 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Kwota wykorzystana 
na realizację 
programu 

20 000,00 19 620,00 19 620,00 37 060,00 85% 

Populacja osób w 
wieku powyżej 60 
roku życia objęta 
działaniami 
edukacyjnymi  
i informacyjnymi w 
ramach programu 
szczepień 

35 663 382 385 1000% 

 

COVID-19 

Rok 2021 był drugim rokiem, kiedy pandemia związana z wirusem SARS-

COV-2 decydowała o wielu aspektach związanych z bezpieczeństwem 

w Gminie Miasto Marki. W ramach działalności związanej 

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii, przede wszystkim 

wdrażano polecenia i zalecenie przekazywane przez administrację centralną. 

Dotyczyły one przede wszystkim ograniczeń związanych z działalnością 

oświaty czy też podmiotów publicznych, ale także procedur, jakie należy 

wdrożyć przez samorząd w związku z zagrożeniem epidemicznym. Gmina 

Miasto Marki ze środków własnych na zakupy oraz usługi związane 

z przeciwdziałaniem pandemii wydatkowała w 2021 roku prawie 70 000,00 zł 

i były to wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej, środków 

odkażających oraz narzędzi do bezpiecznej obsługi mieszkańców. W ramach 

usług realizowano głównie odkażanie pomieszczeń oraz przestrzeni 

publicznej. W 2021 roku Gmina Miasto Marki we współpracy z zewnętrznym 

podmiotem medycznym uruchomiła Punkt Szczepień Powszechnych 

w Centrum Handlowym M1. Na ten cel wydatkowano 122 940,00 złotych, 

a większość przytoczonych kosztów była związana z wynajmem przestrzeni 

handlowej na ten cel. W wskazanym punkcie szczepień w 2021 roku zostało 

przeprowadzonych około 30 tys. szczepień.
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 Punkt Szczepień Powszechnych w Centrum Handlowym M1 
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Dostępność 

Zarządzeniem 0050.170.2020  z dnia 3 września 2020 r. Burmistrz Miasta 

Marki wyznaczył Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Miasto Marki 

oraz powołał Zespół do spraw dostępności w Gminie Miasto Marki. Powyższe 

zarządzenie jest realizacją zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 

2020 r. poz. 1062) oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 848). 

W okresie od powołania koordynatora do dnia 31 grudnia 2021 r. udało się 

zrealizować znaczną liczbę usprawnień. Celem nadrzędnym wprowadzanych 

zmian jest zapewnienie lepszej dostępności urzędu, jednostek miejskich 

i wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, osób ze specjalnymi 

potrzebami, jak również dla wszystkich mieszkańców Marek. 

Wprowadzone usprawnienia i zmiany to m.in.: 

1. oznaczenie budynków - nazwa i adres są umieszczone w miejscu 

widocznym i łatwo zauważalnym. W wielu miejscach wprowadzono 

oznaczenie także w alfabecie Brajla; 

2. stopnie schodów w wejściach posiadają kontrastowe oznaczenie  

oraz antypoślizgowe elementy. Dotyczy to także podjazdów; 

3. wejścia nie są zabezpieczone bramkami, a do budynków mogą 

wchodzić osoby z psem asystującym; 

4. we wszystkich jednostkach miejskich oraz w urzędzie miasta 

można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line, bez 

konieczności wcześniejszego umawiania się. Usługa jest dostępna 

także bez konieczności wychodzenia z domu;  

5. przy wszystkich jednostkach miejskich oraz w każdej lokalizacji 

budynków Urzędu Miasta zostały wyznaczone miejsca parkingowe 

dla osób z niepełnosprawnościami; 

6. w budynku głównym Urzędu Miasta przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 

oraz w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 przy  

ul. Fabrycznej 3 dostępne są toalety dla osób  

z niepełnosprawnościami, doposażone w przewijak dla dzieci; 

7.  we wszystkich lokalizacjach Urzędu Miasta można skorzystać 

z ramek do podpisów oraz z lup powiększających; 

8. w budynku głównym urzędu miasta udało się zorganizować tzw. 

”cichy pokój” wyposażony w biurko z regulowaną wysokością blatu, 

pętlę indukcyjną oraz stanowisko do łączenia się z tłumaczem 

języka migowego. Są tam także ramki do podpisów oraz lupa 

powiększająca. Kolory są stonowane, a wyposażenie i oświetlenie 

dyskretne, aby zapewnić komfort obsługi mieszkańców;  

9. w budynku głównym Urzędu Miasta część pokoi posiada 

oznaczenie w języku Brajla, oznaczono w ten sposób także poręcze 

schodów i toalety; 

10. pracownicy przechodzą szkolenia specjalistyczne i są 

przygotowani, aby obsłużyć osoby w pełnym zakresie zadań 

realizowanych przez urząd; 
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11. opracowany został plan ewakuacji z uwzględnieniem potrzeb osób  

o specjalnych wymaganiach i osób z niepełnoprawnościami; 

12. Urząd Miasta oraz wszystkie jednostki miejskie posiadają krzesła 

ewakuacyjne; 

13. strony internetowe oraz profile miejskie są dostępne i zgodne 

z wytycznymi WCAG 2.1; 

14. stworzona została specjalna strona, na której znajdują się wszystkie 

druki, deklaracje, wnioski i dokumenty, jakie są niezbędne do 

obsługi mieszkańców z zakresu spraw prowadzonych przez urząd; 

15. podczas imprez i uroczystości miejskich zawsze brane są pod 

uwagę potrzeby osób ze specjalnymi wymaganiami: 

16. wytwarzane przez urzędników dokumenty i pisma zgodne są  

w większości z zasadami WCAG 2.1; 

17. w umowach z podmiotami zewnętrznymi stosowane są zapisy 

obligujące do dostosowania wszelkich działań do zapisów ustawy 

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

18. złożony został pierwszy raport o stanie zapewniania dostępności 

podmiotu publicznego (w marcu 2020 r.); 

19. opracowano plan zapewnienia dostępności na lata 2022 – 2026, 

który jest kontynuacją planu zapewnienia dostępności na lata 2020 

– 2022; 

20. dwukrotnie przeprowadzono audyty dostępności architektonicznej, 

informacyjno-komunikacyjnej i procedur ( w formie samooceny) 

we wszystkich jednostkach miejskich i w Urzędzie Miasta. Audyty 

cyfrowe przeprowadzane są dla portali miejskich przez podmiot 

zewnętrzny co najmniej raz do roku. 

Obecnie trwają prace, które zapewnią skuteczne i zgodne z harmonogramem 

wdrożenie zapisów planu. 

 

Obywatelskie Marki 

Aktywność obywatelska i budowanie tożsamości lokalnej stanowią ważny 

obszar działalności miasta Marki. Urzeczywistnieniem idei rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego są realizowane przez samorząd programy – 

między innymi Program w ramach współpracy na rok 2021 Gminy Miasto 

Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (uchwała nr XXVIII/349/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 

listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy na rok 2021 

gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie”). Uchwalenie corocznego programu współpracy samorządu 

z organizacjami pozarządowymi jest obowiązkiem Rady Miasta. Program 

musi zostać uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego 

dotyczy. Dlatego „Program współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na zadania 

realizowane w roku 2021 został uchwalony w roku 2020. Uchwalenie 

programu muszą poprzedzać konsultacje z organizacjami pozarządowymi.  

15 października 2020 r. projekt Programu został drogą elektroniczną 

przedstawiony do konsultacji Mareckiej Radzie Działalności Pożytku 
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Publicznego. Projekt został także wysłany do mareckich jednostek 

organizacyjnych, Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rozrywkowego, a także 

do Naczelnika Wydziału Rozwoju Strategii i Funduszy Zewnętrznych oraz 

Naczelnika Wydziału Promocji, Spraw Społecznych i Zdrowia w celu zebrania 

uwag i propozycji współpracy. Uwagi do projektu wniosły: Stowarzyszenie 

Razem w Przyszłość oraz Ośrodek Pomocy Społecznej. Uwagi dotyczyły 

uzupełnienia w części diagnostycznej informacji o współpracujących 

organizacjach. Uwagi zostały przekazane drogą elektroniczną członkom 

Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którzy do 14 listopada 

2020 r. ustosunkowali się do projektu oraz przegłosowali poszczególne 

zmiany zaproponowane do projektu Programu i podjęli uchwałę 

o pozytywnym zaopiniowaniu projektu Programu.  

Burmistrz Miasta może ogłosić otwarte konkursy ofert na zadania 

realizowane w roku następnym już od 15 listopada roku poprzedzającego ich 

realizację. Tak stało się w roku 2020. Zadania, na które konkursy ogłoszono 

w roku 2020, to zadania realizowane w roku 2021 z zakresu pomocy 

społecznej (konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci 

i młodzieży oraz konkurs na prowadzenie Punktu Informacyjno-

Konsultacyjnego). 

Na realizację programu współpracy w 2021 roku duży wpływ miał stan 

epidemii ogłoszony na terenie Rzeczpospolitej i zakazy dotyczące 

prowadzenia zajęć i aktywności.  

W zakresie ogłaszania i rozstrzygania konkursów ofert i wniosków na 

realizację priorytetowych zadań publicznych w 2021 roku ogłoszono 3 

konkursy na realizację następujących zadań:  

1 
rozwój sportu (Ogłoszenie konkursu – Zarządzenie nr. 
0050.026.2021 z 11.02.2021 i rozstrzygnięcie - 0050.045.2021 
z 08.03.2021); 

2 

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (środki pozyskane z 
Funduszu Solidarności - Ogłoszenie konkursu – Zarządzenie 
nr. 0050.080.2021 z 30.04.2021 i rozstrzygnięcie - 
0050.108.2021 z 11.06.2021); 

3 

opieka wytchnieniowa (środki pozyskane z Funduszu 
Solidarności Ogłoszenie konkursu – Zarządzenie nr. 
0050.081.2021 z 30.04.2021 i rozstrzygnięcie - 0050.107.2021 
z 11.06.2021). 

Przez rok 2021 realizowane było także zadanie dotyczące prowadzenia 

Centrum Integracji Społecznej. Konkurs na jego prowadzenie w latach 2019-

2021 został ogłoszony 26 listopada 2018 r. (Zarządzenie nr 0050.172.2018). 

Jego rozstrzygnięcie nastąpiło 31 grudnia 2018 r. (Zarządzenie Nr 

0050.199.2018).  

W dniu 28 grudnia 2020 roku na zadania realizowane w roku 2021 ogłoszono 

dwa konkursy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym: 

1 
prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla 
mieszkańców Miasta Marki (Zarządzenie nr 0050.245.2020) 

2 
prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej i specjalistycznej dla dzieci i młodzieży 
(Zarządzenie nr 0050.246.2020) 

W trybie art. 12 i 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego 

i o Wolontariacie oraz w trybie § 12 Uchwały Rady Miasta Marki w sprawie 

określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki 
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rozpatrzono 15 wniosków, z zakresu 5 zadań priorytetowych określonych 

w Programie współpracy na rok 2021. Były to wnioski z zakresu: 

 
działań na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 
działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych 

 organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży 

 działań o charakterze kulturalnym i kulturotwórczym 

 
organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla jak najszerszych 
grup mieszkańców Miasta ze szczególnym uwzględnieniem 
seniorów. 

 

Od września 2021 roku organizacje pozarządowe miały możliwość 

spotykania się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. 

Z każdego spotkania była sporządzona notatka i wysyłana do wszystkich 

organizacji pozarządowych znajdujących się w bazie danych. W grudniu 

2021 roku organizacje pozarządowe mogły on-line uczestniczyć w spotkaniu 

omawiającym powstającą strategię Miasta do roku 2030. 

W spotkaniach organizacji pozarządowych uczestniczyli zapraszani goście. 

Byli to: 

 Katarzyna Lesko z Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 

Społecznej, która przedstawiła ofertę Ośrodka i opowiedziała 

o możliwości uzyskania mikrograntów z programów prowadzonych 

przez Ośrodek; 

 Bartłomiej Włodkowski – przedstawiciel Mazowieckiej Rady 

Działalności Pożytku, który opowiadał o doświadczeniach Rady 

we współpracy z samorządem.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie włączali się w procesy 

konsultacji społecznych, brali udział w konferencji „Włącz się w rewitalizację” 

(zorganizowana 18 listopada 2021 r.). Podczas spotkania październikowego 

konsultowali projekt uchwały Rady Miasta Marki w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie prowadzących na terenie Gminy działalność 

pożytku publicznego i projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Uchwała 

XXXIX/474/2021 z 27 października 2021 r.) i projekt uchwały Rady Miasta 

Marki w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu 

działania Mareckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Uchwała 

XXXIX/475/2021 z 27 października 2021 r. – uchwała ta będzie obowiązywała 

od rozpoczęcia nowej kadencji Rady, czyli od roku 2022).  

Podczas spotkania listopadowego uczestnicy zostali zapoznani z projektem 

programu współpracy na rok 2022 i aktywnie włączyli się w jego konsultacje. 

Organizacje przesłały szereg uwag dotyczących projektu programu. Aktywnie 

w  proces konsultacji włączyło się 9 organizacji, a część uwag została  

w projekcie uwzględniona.  

W roku 2021 podpisano umowę z zewnętrznym podmiotem na usługę 

prowadzenia elektronicznego generatora obsługującego proces udzielania 

dotacji dla organizacji pozarządowych. Od roku 2022 wszystkie wnioski  

i oferty będą składane elektronicznie, co ułatwi proces udzielania dotacji 

zarówno organizacjom pozarządowym, jak również komisjom oceniającym 

oferty i wnioski.   

Tabela prezentuje wyniki przeprowadzonych konkursów. 
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L.p. 

tryb  
(konkurs -K,  

mały grant -MG,  
tryb pozakonkursowy- TP) 

nazwa oferenta Nazwa programu kwota dotacji zgodnie z umową 

1 K Fundacja Otwarte Serce 
Prowadzenie w latach 2019-2021 programu integracji społecznej i 
zawodowej dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w Centrum 
Integracji Społecznej 

157 860,00 

RAZEM: Pomoc społeczna – centra integracji społecznej 157 860,00 

1 MG Fundacja Pomocna Ręka Zawsze RAZEM naturalnie 5 000,00 

2 MG 
Polski Związek Niewidomych 
Okręg Mazowiecki 

Wyjazd o charakterze turystyczno-rekreacyjno-sportowym do 
ośrodka Almatur w Janowie Podlaskim 

7 000,00 

RAZEM: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 12 000,00 

1 MG 
Chorągiew Stołeczna Związku 
Harcerstwa Polskiego 

Lato Polan 2021 10 000,00 

RAZEM: Edukacyjna opieka wychowawcza – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
szkolenia młodzieży 

10 000,00 

1 MG 
Mareckie Stowarzyszenie 
Gospodarcze 

Spartakiada Rodzinna CZAT 2021 MARKI (NIE) ZNANE 7 500,00 

RAZEM: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność 7 500,00 

1 MG 
Uczniowski Klub Sportowy 
Polska Grupa Krav Maga 

Dziarski Senior 2021 10 000,00 

2 MG 
Stowarzyszenie Highlander 
Combat Academy 

Sporty walki – doskonała forma samoobrony dla młodzieży i 
dorosłych w wieku średnim 

7 000,00 

3 MG WWL Badminton Club 
Badminton dla wszystkich – aktywowanie dorosłych mieszkańców 
Marek do uprawiania sporu amatorskiego 

6 780,00 
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L.p. 

tryb  
(konkurs -K,  

mały grant -MG,  
tryb pozakonkursowy- TP) 

nazwa oferenta Nazwa programu kwota dotacji zgodnie z umową 

RAZEM: Kultura fizyczna – zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 23 780,00 

1 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
Sanchin 

Prowadzenie zajęć Goju Ryu Karate Do w roku 2021 23 850,00 

2 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
Marki 

Program sportowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta 
Marki. 

12 550,00 

3 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
SAMEJUDO 

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

29 100,00 

4 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
Struga 

Zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa kondycji fizycznej i 
umysłowej poprzez organizowanie zajęć warcabowo-szachowych, 
organizację imprez sportowych, szkolenie zawodników, 
przygotowanie do współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2021 roku 

5 000,00 

5 K WWL Badminton Club Prowadzenie zajęć badmintona dla dzieci, młodzieży i dorosłych 5 700,00 

6 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
Salto Marki 

Szkolenie dzieci i młodzieży z akrobatyki sportowej oraz udział  
w zawodach akrobatycznych w 2021 roku 

11 400,00 

7 K Marecki Klub Sportowy Sparta Marecki Klub Sportowy „Sparta" w roku 2021 3 900,00 

8 K 
Fundacja Cezarego 
Trybańskiego Sport to 
Connect 

Trybański Basketball Academy 5 400,00 

9 K Klub Sportowy Acro Dance 
Szkolenie sportowe i promocja tańca sportowego w Gminie Miasto 
Marki 

14 000,00 

10 K 
Klub Sportowy Akademia 
Sportu Marki 

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

10 300,00 
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L.p. 

tryb  
(konkurs -K,  

mały grant -MG,  
tryb pozakonkursowy- TP) 

nazwa oferenta Nazwa programu kwota dotacji zgodnie z umową 

11 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia Pani Szafki 

Kształcenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym 9 100,00 

12 K 
Uczniowski Klub Sportowy 
Jedynka Marki 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych 11 150,00 

13 K 
Klub Sportowy Markowi 
Biegacze 

Sportowo i Zdrowo 5 3 350,00 

14 PK 
Stowarzyszenie Highlander 
Combat Academy 

Prowadzenie zajęć dla dzieci z karate kyokushin w mieście Marki 7 500,00 

15 PK 
Uczniowski Klub Sportowy 
Polska Grupa Krav Maga 

Broń Swojego Zdrowia 7 500,00 

16 PK 
Uczniowski Klub Sportowy Box 
Garda 

Amatorskie Mistrzostwa Polski 7 080,00 

RAZEM: Kultura fizyczna – zadania w zakresie rozwoju sportu 166 880,00 

1 K Spółdzielnia Socjalna Pożytek Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021 334 960,00 

2 K Spółdzielnia Socjalna Pożytek Opieka wytchnieniowa – 2021 66 430,00 

RAZEM: Fundusz Solidarności 401 390,00 

 

.
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Analiza struktury dotacji wskazuje, iż największe nakłady finansowe 

przeznaczono na ochronę zdrowia – ponad 36% wydatków, Fundusz 

Solidarności (działania na rzecz osób niesamodzielnych) - blisko 33% 

oraz rozwój sportu - 13,69% 

Wydaje się, że na liczbę składanych wniosków miał wpływ stan 

pandemii – o ile w latach 2018-2019 liczba wniosków przekraczała 

40 to w kolejnych (2020-2021) spadła ona o średnio 12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa wskaźnika 2018 2019 2020 2021 dynamika 

Liczba wszystkich 
wniosków  

41 45 37 36 -12,20% 

Wnioski rozpatrzone 
pozytywnie 

35 38 29 29 -17,14% 

Kwota udzielonych 
dotacji 

596 505,26 642 434,50 954 072,75 818 020,00 37,14% 

Liczba organizacji 
ubiegających się o 
dotację 

24 31 27 25 4,17% 
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Centrum Aktywności Fabryczna 3 (CAF 3) od 1 stycznia 2021 roku jest 

siedzibą nowego Wydziału Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta Marki. 

Wcześniej CAF3 podlegał Wydziałowi Promocji, Spraw Społecznych 

i Zdrowia.  

CAF3 jest miejscem spotkań dla mieszkańców i organizacji pozarządowych 

z Miasta Marki. Ze względu na obostrzenia pandemiczne CAF3 zostało 

ponownie otwarte dla mieszkańców od września 2021 roku. Zainteresowanie 

udostępnieniem sal jest duże, o czym świadczą ich rezerwacje 

z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. 

Od października 2021 r. po długim okresie zamknięcia CAF3 z powodu 

obostrzeń pandemicznych zostały wznowione zajęcia organizowane przez 

CAF3 (UMM) 

 
dla rodzin z dziećmi - kino-warsztaty, w których rodzice wspólnie 

z dziećmi aktywnie uczestniczą w zajęciach;  

 młodzieży – kino-warsztaty z animacją; 

 dla dorosłych - warsztaty kreatywne i warsztaty z szycia; 

 dla seniorów – warsztaty kreatywne; 

 
dla NGO – cykliczne spotkania z pełnomocnikiem burmistrza ds. 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W ramach małego grantu prowadzone były w CAF3 i ZS nr 2 w Strudze 

zajęcia rozwojowe dla zwiększenia aktywności seniorów. Obejmowały one 

m.in. naukę języka angielskiego, obsługę smartfonów i komputerów, 

warsztaty kulinarne, zajęcia fitness czy też zajęcia kreatywne.  

Z CAF3 korzystają również osoby posiadające wspólne zainteresowania, 

czyli m.in. odbywają się tu próby zespołu muzycznego, szkolenia, malowanie 

obrazów czy też zebrania koła wędkarskiego. CAF3 jest bardzo chętnie 

odwiedzane w celach integracji przez przedszkola i szkoły.  Spotkania te są 

organizowane z inicjatywy nauczycieli i rodziców.  Cykliczne spotkania mają 

również organizacje pozarządowe.  

Spotkania w tym miejscu organizuje również Marecka Rada Seniorów, która 

wraz z pracownikami CAF3 omawia potrzeby najstarszych mieszkańców 

miasta.  

CAF3 był udostępniany także na potrzeby innych jednostek miasta, m.in. dla: 

 Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach na szkolenia pracowników 

oraz spotkania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

 Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego na nagrania 

Telewizji Śniadaniowej; 

 Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z panem Szymonem 

Wróblem, autorem książki „Humorem i (u)śmiechem" 

Neon na elewacji Centrum Aktywności Fabryczna 3 
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 Innych wydziałów UMM:  

o Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych - Konferencja 

„Włącz się w rewitalizację”;  

o Wydziału Ochrony Środowiska – edukacyjny seans filmowy 

o ochronie środowiska;  

o Centrum Usług Wspólnych – uroczystość wręczenia 

stypendiów naukowych i sportowych;  

o Wydziału Inwestycji i Zarządu Dróg – spotkania burmistrza 

z mieszkańcami. 

W CAF3 w 2021 roku został otwarty również: 

 Punkt przyjmowania deklaracji za odpady - dedykowany mareckim 

seniorom, którzy wymagali wsparcia w wypełnieniu deklaracji; 

 Punkt spisowy -  przyjmował mieszkańców w ramach Spisu 

Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021; 

 Punkt wydawania Mareckiej Karty Mieszkańca - przez cały rok 

wydano 1 810 nowych kart, zaś 2 882 karty zostały przedłużone. 

Od września do grudnia 2021 r. (od ponownego otwarcia) CAF3 odwiedziło 

około 700 - 800 osób miesięcznie. Konto CAF3 na FB posiadało na dzień 31 

grudnia 2021 roku 1 698 obserwujących. 

Miejsce to jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Wstęp na 

wydarzenia i udostępnianie CAF3 jest bezpłatne dla mieszkańców miasta 

Marki. Zajęcia są finansowane z budżetu miasta Marki. 

Miejsce to jest bardzo cenione nie tylko przez mieszkańców Marek, ale też 

Warszawy i Radzymina. Wg opinii ze stron portali społecznościowych CAF3 

jest postrzegane jako bardzo pozytywne miejsce, chętnie odwiedzane przez 

ludzi, którzy czują się tu miło i swobodnie (opinie Google - ocena 4,8). Sama 

liczba osób, jak też organizowanych tu zajęć przez m.in. NGO, szkoły 

i przedszkola, odwiedzających to miejsce świadczy o dużym zainteresowaniu 

i potrzebie miejsca rekreacji i aktywności mieszkańców.  Dzięki temu 

budowana jest tożsamość lokalna tak ważna dla miasta. 

 

Budżet obywatelski 

Na sesji w dniu 27 listopada 2019 r. 

uchwałą XVI/214/2019 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 (MBO) 

Rada Miasta wprowadziła regulamin 

MBO. Na sesji 24 lutego 2021 r. 

Rada Miasta przyjęła uchwałę 

XXXI/3962021 w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do 

przeprowadzenia w ramach MBO na 2021 rok konsultacji społecznych 

z mieszkańcami miasta Marki. Uchwałą przyjęto kwoty, jakie będą do 

dyspozycji na zadania w MBO oraz harmonogram przeprowadzania 

procedury MBO. Zarządzeniem Burmistrza 0050.051.2021 r. z dnia 18 marca 

2021 r. został powołany Zespół ds. MBO.  

Do edycji w 2021 roku złożono do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 27 

projektów, z czego 19 w kategorii zadań twardych i 8 w kategorii zadań 

Banner zachęcający do składania projektów do Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego 
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poprzez stronę 
www
92%

poprzez e-mail
0%

tradycyjną 
urną
8%

miękkich. Po weryfikacji formalnej oraz merytorycznej do głosowania trafiło 

17 projektów – 11 w kategorii twardej i 6 w kategorii miękkiej. W głosowaniu 

wzięło udział 2 035 osób, które oddali swoje głosy w MBO, w tym głosów 

ważnych – 2 016 (98,3%) i nieważnych - 19 (1,7%).  

Z elektronicznej formy głosowania skorzystało w tym roku 1 872 osoby, 

natomiast papierowych kart do urn wrzucono 160, 3 głosy oddano wysyłając 

głos mailem. Każdy mieszkaniec dysponował jednym głosem w danej 

kategorii. Nowością w 2021 roku oprócz tylko dwóch kategorii była możliwość 

głosowania przez każdego mieszkańca Marek, nawet tego 

niepełnoletniego. W kategorii zadań twardych wygrały dwie propozycje: 

 Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej; 

 
Łączą nas czyste Marki – zakup i montaż łącznie 100 koszy na śmieci 
i stacji dla psów. 

 

W kategorii zadań miękkich udało się wyłonić również dwie zwycięskie 

propozycje: 

 Struga na rowerze; 

 
Pomagamy! Kurs pierwszej pomocy, w tym pierwszej pomocy 
pediatrycznej dzieciom. 

 

W 2021 roku strona dedykowana Mareckiemu Budżetowi Obywatelskiemu – 

www.zdecyduj.marki.pl  doskonale sprawdziła się w całym procesie MBO. Na 

stronie znajduje się regulamin, informacje o bieżącym etapie MBO czy też w 

przystępnej formie pytania-odpowiedzi, szczegóły na temat procedury MBO. 

Są tam wymienione wszystkie dotychczasowe inwestycje, jakie w ramach 

Mareckiego Budżetu Obywatelskiego zostały zrealizowane.  

Budżet obywatelski głosowanie 2021 

oddane głosy 2 035 

głosy ważne 98,30% 

głosy ważne 2 016 

Forma głosowania 

elektroniczna (str. 
www) 

1 872 

e-mail 3 

tradycyjna urna 160 

suma 2 035 

Udział poszczególnych form głosowania 

elektroniczna (str. 
www) 

92,0% 

e-mail 0,1% 

tradycyjna urna 7,9% 

 

  

http://www.zdecyduj.marki.pl/


 
 

 

RAPORT 2021 

105 

Marecka Rada Seniorów 

Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym 

dla organów Miasta Marki.  

Do zadań Rady należy:  

 współpraca z władzami Miasta Marki przy rozstrzyganiu o 
istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych, w tym 
przedstawianie propozycji zadań o charakterze priorytetowym, 

 podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału 
i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, 

 propagowanie wśród osób starszych oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej i edukacyjnej, 

 monitorowanie potrzeb osób starszych zamieszkałych w Markach, 

 zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa 
miejscowego dotyczących osób starszych, 

 podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji 
społecznej osób starszych, wzmacniania ich aktywności 
obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu 
godności. 

 budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, 

 współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami 
działającymi  
w szczególności na rzecz osób starszych, 

 promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym  
a organizacjami społecznymi działającymi w szczególności  
na rzecz osób starszych, 

 upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych  
na terenie miasta na rzecz osób starszych, 

 prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach, uprawnieniach  
i możliwościach osób w wieku senioralnym 

Skład Rady zgodnie ze statutem 

nie może przekraczać 15 osób, a 

członkowie wybierani są na okres 

kadencji trwającej 3 lata. 

Szczegółowe wytyczne 

dotyczące funkcjonowania Rady 

zawiera Uchwała nr 

XXXIII/421/2021 Rady Miasta 

Marki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w 

sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 

2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. 

(https://bip.marki.pl/uchwala/15357/uchwala-nr-xxxiii-421-2021). 

W 2021 Marecka Rada Seniorów spotykała się w Centrum Aktywności 

Fabryczna 3 i wraz z pracownikami CAF3 omawiała potrzeby najstarszych 

mieszkańców miasta. Na jednym z takich spotkań narodził się pomysł 

Miejskiej Potańcówki, która miała na celu połączyć pokolenia mieszkańców 

Marek. Impreza pod nazwą „Łączymy pokolenia” została zorganizowana 12 

września w Parku Wolontariuszy. Wzięło w niej udział około 400 

mieszkańców w różnym wieku.  Drugim pomysłem była potrzeba stworzenia 

zbiórki poświątecznej żywności dla potrzebujących mieszkańców. Pomysł 

został bardzo pozytywnie odebrany przez mieszkańców, którzy dostarczyli 

dużo produktów żywnościowych. Żywność została przekazana 

potrzebującym osobom za pośrednictwem pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Markach. 

Spotkanie Mareckiej Rady Seniorów w CAF3 

https://bip.marki.pl/uchwala/15357/uchwala-nr-xxxiii-421-2021
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Marecka Karta Mieszkańca 

Marecka Karta Mieszkańca (MKM) to program opracowany z myślą 

o mieszkańcach Miasta Marki. MKM umożliwia korzystanie z szerokiej gamy 

zniżek, rabatów i bonusów. Lista partnerów Programu jest stale powiększana 

i każdy z mieszkańców znajdzie coś dla siebie. 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. naklejki i banery reklamowe, wyróżnienie na 

podstronie Partnerów Mareckiej Karty Mieszkańca – 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”). 

Wnioski można złożyć poprzez dedykowaną stronę www.karta.marki.pl oraz 

stacjonarnie w Centrum Aktywności Fabryczna 3.  

Poprzez stronę internetową można także przystąpić do Programu 

w charakterze Partnera. Karty wydawane są w CAF3. 

Wydano ponad 10 000 Kart.  Aktywnych jest ponad 5 000, a kolejne ponad 

800 wniosków o wydanie MKM zostało wprowadzone do systemu i oczekuje 

na zgłoszenie się osoby wnioskującej do CAF3 w celu fizycznego wyrobienia 

karty .  Posiadacze MKM korzystają z szerokiej palety zniżek proponowanych 

u Partnerów. Mogą także w pierwszej kolejności korzystać z zajęć i propozycji 

przygotowanych przez miasto np. projekt „Ruszamy mamy” czy darmowa 

sterylizacja zwierząt.  

Obecnie program ma 75 Partnerów. Partnerzy oferują różnorodne zniżki: od 

preferencyjnych cen na basen i zajęcia w MKS Marcovia – Marki czy 

w Mareckim Ośrodku Kultury po bonusy w remontach, od diety po wynajem 

kampera, zakup patelni, bielizny bądź okularów, usługę kosmetyczki czy 

fizjoterapeuty, montaż paneli fotowoltaicznych lub zakup klimatyzatora – na 

te usługi znajdziesz zniżkę u naszych Partnerów. Organizacja urodzin, 

kreatywne warsztaty, seans w grocie solnej  czy zakup zabawki, gry lub 

książki, zegarka, pierścionka bądź sushi także znajdziesz na liście zniżek 

proponowanych przez Partnerów. Lista Partnerów oraz proponowanych 

przez nich zniżek stale rośnie. 

 2020 2021 dynamika 

Liczba partnerów 65 75 15,38% 

Tak wygląda Marecka Karta Mieszkańca 

http://www.karta.marki.pl/
http://www.karta.marki.pl/
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Edukacja 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizowała zadania 

oświatowe wynikające 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 2021 roku Gmina Miasto Marki realizowała zadania oświatowe w oparciu 

o 43 różnego rodzaju placówki. 

 
2021 – liczba 

placówek 

przedszkola miejskie 4 

przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne 3 

przedszkola (niepubliczne) realizujące zadania publiczne 14 

przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne 13 

publiczne szkoły podstawowe 5 

niepubliczne szkoły podstawowe 3 

szkoły ponadpodstawowe 1 

 

We wrześniu 2021 roku po wykonaniu zleconych przez Mareckie Inwestycje 

Miejskie (MIM) niezbędnych robót remontowych i modernizacyjnych 

uruchomiono dla Szkoły Podstawowej nr 3 dodatkową lokalizację 

prowadzenia zajęć w budynku przy ul. Dużej 3 (była siedziba SP nr 4 

w Markach). Wszyscy uczniowie klas VII i VIII SP nr 3 (14 oddziałów) od 1 

września 2021 r. rozpoczęli naukę w nowej lokalizacji. Przygotowano dla nich 

14 klas lekcyjnych wyposażonych w nowe meble szkolne, w monitory 

interaktywne oraz nowe pomoce dydaktyczne do pracowni: biologicznej, 

geograficznej, fizycznej i chemicznej. W ramach lekcji wychowania 

fizycznego uczniowie korzystali z pływalni w MCER. Wszyscy uczniowie mieli 

możliwość skorzystania z ciepłego posiłku obiadowego w formie cateringu 

przygotowanego przez stołówkę szkolną w SP 4 przy ul. Wspólnej 42. W ten 

sposób Gmina Miasto Marki zrealizowała najważniejsze zadanie 

strategiczne, jakim było rozwiązanie na okres kilku lat problemu lokalowego 

związanego z bazą SP nr 3 i uniknięcie nauczania na trzy zmiany. Znacznie 

poprawiły się warunki nauki w szkole dla pozostałych klas I-VI korzystających 

z głównej siedziby szkoły przy ul. Pomnikowej 21. 

Kolejną ubiegłoroczną inwestycją w ramach rozwoju bazy oświatowej była 

modernizacja zaplecza sportowego Zespołu Szkół Nr 1. Na boiskach do 

siatkówki oraz piłki ręcznej ułożono nawierzchnię z tworzywa sztucznego 

(versacourt). Wygospodarowano również dodatkowe boisko do koszykówki. 

Filia SP3 przy ul. Dużej Boisko przy ZS nr 1 
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Wspomniana modernizacja obiektu edukacyjnego przy ulicy Dużej wydaje się 

ważna z punktu widzenia rosnących potrzeb miasta w zakresie bazy 

edukacyjnej. Jak wskazano wcześniej, każdego roku Marki zwiększają swoją 

populację, co ma odzwierciedlenie w obciążeniu infrastruktury edukacyjnej. 

W 2021 roku przeciętny wzrost liczby dzieci w przedszkolach i szkołach 

podstawowych wyniósł blisko 10%. 

Nazwa wskaźnika 2020 2021 dynamika 

liczba dzieci w przedszkolach 2437 2677 9,85% 

liczba uczniów w szkołach 
podstawowych 

3916 4239 8,25% 

liczba uczniów w szkole 
ponadpodstawowej 

364 361 -0,82% 

liczba uczniów w niepublicznych 
szkołach podstawowych 

259 288 11,20% 

 

Do szkół podstawowych oraz do liceum ogólnokształcącego od września 

2021 roku uczęszczało 118 uczniów obcokrajowców, co stanowi 2,4% 

uczniów wszystkich mareckich szkół (głównie z Ukrainy i Białorusi, w SP nr 1 

– 18 uczniów, SP nr 2 – 23 uczniów, SP nr 3 – 2 uczniów, SP nr 4 – 65 

uczniów, LO – 10 uczniów). Szkoły zorganizowały dla tych uczniów 

dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze co najmniej 2 godzin 

tygodniowo. Na dodatkową naukę języka polskiego dla tych uczniów gmina 

otrzymuje środki z budżetu państwa w części oświatowej subwencji ogólnej. 

Łączne wydatki bieżące związane z utrzymaniem prowadzonych przez gminę 

placówek oświatowych w 2021 roku wyniosły 56 721 890 zł. W roku 2020 

wydatki te wyniosły 50 946 716 zł. Nastąpił więc wzrost łącznych wydatków 

bieżących o 11,3 %. Koszt realizacji zadań oświatowych i wychowawczych 

stanowi 42% ogólnego mareckiego budżetu. 

W porównaniu z rokiem 2020 koszty jednostkowe utrzymania oddziału, 

ucznia i realizacji tygodniowo jednej godziny zajęć edukacyjnych w 2021 roku 

zmieniły się następująco:  

 miesięczny koszt utrzymania oddziału z 20.643 zł na 21.750 zł, 

wzrost o 5,4%, 

 roczny koszt utrzymania ucznia z 10.864 zł na 11.295 zł, wzrost 

o 4,0%, 

 koszt jednej godziny dydaktycznej w tygodniu z 86 zł na 89 zł, wzrost 

o 3,5%. 

Zestawienie w/w kosztów wyliczone dla poszczególnych placówek 

przedstawia poniższa tabela.  

Jednostkowe koszty utrzymania w 2021 roku 

Placówka oddział/miesiąc uczeń/miesiąc uczeń/rok 
godz. 

dyd./tydzień 

SP 1 20 377 zł 876 zł 10 507 zł 96 zł 

SP nr 2 22 337 zł 1 049 zł 12 590 zł 88 zł 

SP nr 3 21 259 zł 925 zł 11 101 zł 95 zł 

SP nr 4 20 836 zł 862 zł 10 345 zł 87 zł 

ZSz 1 28 330 zł 1 149 zł 13 791 zł 113 zł 

ZSz 2 23 796 zł 1 200 zł 14 403 zł 94 zł 

PM 1 32 203 zł 1 384 zł 16 607 zł 116 zł 

PM 2 28 719 zł 1 189 zł 14 272 zł 110 zł 

PM 3 35 850 zł 1 453 zł 17 440 zł 126 zł 

     Razem 21 750 zł 941 zł 11 295 zł 89 zł 
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Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją 

programów rządowych. W 2021 roku w ramach zaopatrzenia uczniów 

w podręczniki szkolne gmina otrzymała środki finansowe na zakup 

podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich szkół, 

zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Łączna kwota otrzymanych i 

wykorzystanych przez Gminę środków na ten cel wyniosła 424 158 zł. 

Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 4 517 uczniów z 8 szkół 

podstawowych.  

Ponadto 10 uczniów niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym 

w ZSz nr 1 skorzystało z dofinansowania w kwocie 4 450 zł do zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna 2021”.  

Z programu rządowego Aktywna Tablica w 2021 roku trzy szkoły otrzymały 

dofinansowanie w wysokości 80 % do zakupu sprzętu komputerowego 

i oprogramowania stanowiącego wyposażenie gabinetów specjalistycznych 

do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.  Wydatki SP nr 2 i SP nr 3 w ramach 

powyższego programu wyniosły po 43 750 zł, a wydatki LO na zakup 3 

monitorów interaktywnych 75” – 24 700 zł. 

W ramach pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Marki pochodzących z rodzin o niskim 

dochodzie (nieprzekraczającym 528 zł na osobę) wypłacono dla 79 uczniów 

stypendia szkolne oraz dla 6 uczniów zasiłki szkolne.  Łączna kwota 

udzielonej pomocy materialnej wyniosła 65 990 zł, w tym kwota zasiłków 

szkolnych wyniosła 3 720 zł. Dotacja rządowa na pomoc materialną 

o charakterze edukacyjnym wyniosła 49 022 zł, co stanowiło 74,3%. Pomoc 

w formie stypendium szkolnego dotyczyła zwrotu wydatków o charakterze 

edukacyjnym poniesionych przez rodziców lub opiekunów uczniów. Wydatki 

obejmowały: zakup podręczników szkolnych, pomocy dydaktycznych, 

przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego, kosztów udziału 

w zajęciach nauki języków obcych i zajęciach rozwijających zainteresowania 

i uzdolnienia uczniów.  

Gmina przekazała również środki finansowe w wysokości 89 302 zł na 

dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników. Otrzymało je 13 

pracodawców za wyszkolenie 12 młodocianych pracowników i przygotowanie 

ich do wykonania określonego zawodu. Środki pochodziły w 100% z dotacji 

przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

W roku szkolnym 2021/2022 uruchomiono XI edycję Programu 

Stypendialnego Miasta Marki dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

studentów zamieszkałych w naszym mieście. W tegorocznej edycji złożono 

32 wniosków o przyznanie stypendium, które opiniowała Komisja 

Stypendialna. Burmistrz Miasta Marki przyznał na rok szkolny i akademicki 

2020/2021 stypendia w czterech kategoriach:  
 

 
za osiągnięcia  w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
(6 stypendiów o łącznej wartości 12 000 zł), 

 
za osiągnięcia w nauce dla studentów wyższych uczelni (6 stypendiów 
o łącznej wartości 17 000 zł), 

 
za osiągnięcia artystyczne dla uczniów i studentów (2 stypendia 
o łącznej wartości 4 000 zł), 

 
za osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów (6 stypendiów 
o łącznej wartości 12 000 zł). 
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Centrum Usług Wspólnych w imieniu gminy organizowało dowóz uczniów 

niepełnosprawnych do szkół. Wydatki na ten cel wyszczególniono w rozdziale 

80113 - dowóz uczniów do szkół. Gmina ma obowiązek zapewnienia 

transportu uczniów niepełnosprawnych do placówek, w których realizują 

obowiązek szkolny oraz zapewnienia im opieki. Zadanie to w roku 2021 

realizowało trzech przewoźników wyłonionych w trybie przetargu 

nieograniczonego, dowożący łącznie 37 uczniów (na terenie Marek oraz do 

Warszawy, Wołomina, Kobyłki, Radzymina i Otwocka,). Poza tym 23 uczniów 

niepełnosprawnych było dowożonych do szkół przez rodziców, którym gmina 

zwracała koszty transportu. Łączne wydatki w 2021 roku na zakup usług 

transportowych dla uczniów niepełnosprawnych wyniosły 560 820 zł. 

W porównaniu z rokiem 2020 wydatki były większe o  41,0 % (w roku 2020 

okres zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach był dłuższy niż w 2021).  

Wydatki na realizację usługi dowozu dzieci przez przewoźników wyniosły 

491 739 zł, a ryczałty dla rodziców dowożących swoje dzieci wyniosły 69 081 

zł. 

W styczniu 2021 roku Centrum Usług Wspólnych wspomagało szkoły w akcji 

„Zima w Markach 2021” poprzez zawarcie umów z pięcioma kierownikami 

wypoczynku zimowego w każdej ze szkół podstawowych oraz z 30 

nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami. Wartość zawartych 

umów-zleceń wyniosła 99 340 zł. Przez okres dwóch tygodni ferii zimowych 

z wypoczynku skorzystało 238 uczniów w I – tygodniu oraz 331 uczniów  w II 

– tygodniu.  

W okresie wakacji 2021 roku przez siedem tygodni przeprowadzono w trzech 

szkołach podstawowych (SP nr 5, SP nr 3 oraz SP nr 1) akcję „Lato 

w Markach 2021”. Z akcji połączonej z realizacją programów profilaktycznych 

skorzystało 736 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych. Centrum Usług 

Wspólnych wspomagając szkoły w przeprowadzeniu akcji, zawarło w imieniu 

gminy trzy umowy z kierownikami wypoczynku w tych szkołach oraz z 42 

nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami i realizującymi program 

profilaktyczny. Całkowity koszt „Lata w Markach 2021” wyniósł 119 183 zł.  

Z uwagi na naukę zdalną w okresie zwalczania epidemii COVID 19, w celu 

wyrównania poziomu przygotowania merytorycznego do egzaminów 

ósmoklasisty, organ prowadzący zakupił dla wszystkich uczniów klas VIII 

(404 uczniów) kody dostępu do lekcji powtórzeniowych z przedmiotów 

egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 

Udostępniono uczniom na Platformie Edukacyjnej Lecturus Junior, dostęp do 

lekcji powtórzeniowych z poszczególnych treści programowych wynikających 

z podstawy programowej tych przedmiotów, prowadzonych przez 

doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli.  Umożliwiło to wyrównanie 

szans edukacyjnych i zapobiegło wykluczeniu społecznemu uczniów. 

Wydatek na ten cel w wysokości 36 900 zł został poniesiony w ramach planu 

finansowego Centrum Usług Wspólnych. 

W kontekście jakości kształcenia w mareckich szkołach podstawowych 

należy zwrócić uwagę na wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zasadniczo wyniki 

uczniów z Marek częstokroć przewyższają średnie wyniki dla województwa 

mazowieckiego. W 2021 roku wyjątek stanowiła matematyka – wyniki 

uczniów z Marek były niższe od średniej wojewódzkiej o 1%. 
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egzamin 
ósmoklasisty 

Marki województwo mazowieckie 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

język polski 69,75 61 68,34 67,29 62,1 63,69 

matematyka 51,78 52,54 51,36 49,81 50,6 52,36 

język angielski 68,48 63,01 73,01 64,5 59,32 70,87 

 

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące stanu gminy w zakresie 

edukacji publicznej w roku 2021, zostały przedstawione w następujących 

dokumentach przekazanych Radzie Miasta przez Burmistrza Miasta Marki: 

 
Informacji o realizacji zadań oświatowych Miasta Marki w roku 
szkolnym 2020/2021 (z października 2021 roku), 

 
Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy Miasto Marki w 2021 
roku (z marca 2022 roku). 

 

Sport i Rekreacja 

Zadania z zakresu sportu, rekreacji, ale także organizacji życia kulturalnego 

realizowane są przez spółkę miejską Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

(MIM), której jedynym wspólnikiem jest Gmina Miasto Marki. Siedziba spółki 

mieści się w Markach przy ul. Wspólnej 40. Spółka posiada wewnętrzną 

jednostkę organizacyjną – oddział, będący klubem sportowym, 

funkcjonującym pod nazwą: Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki. Siedziba 

oddziału mieści się w Markach przy ul. Wspólnej 12. 

 2019 2020 2021 dynamika 

kapitał zakładowy spółki MIM 18 mln zł 25 mln zł 
28,3 mln 

zł 
57% 

Spółka posiada prawo własności nieruchomości, położonych w Markach przy 

ul. Wspólnej 40-42, ul. Szkolnej 9, ul. Dużej 1A, ul. Dużej 3 i ul. Okólnej 34 

oraz jest dzierżawcą nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 12. Na 

działkach wchodzących w skład tych nieruchomości znajdują się obiekty 

edukacyjne, rekreacyjne i sportowe zarządzane przez MIM. 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest realizacja zadań 

własnych Gminy Miasto Marki związanych w szczególności z: edukacją, 

kulturą, kulturą fizyczną, turystyką, infrastrukturą, promocją – 

w szczególności polegających na: 

 
prowadzeniu zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Miasto Marki; 

 

projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie, zarządzaniu  
i utrzymaniu gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych, w celu 
umożliwienia Gminie Miastu Marki zaspokajania zbiorowych 
potrzeb mieszkańców, w zakresie zadań własnych gminy 
związanych w szczególności z: edukacją, kulturą fizyczną  
i turystyką. 

 

Na podstawie Uchwały  nr XXIX/359/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 

grudnia 2020 roku 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 
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Marki, pomiędzy Gminą Miastem Marki a spółką Mareckie Inwestycje 

Miejskie Sp. z o.o. (MIM), została podpisana umowa wykonawcza, 

obowiązująca do 31.12.2022 r. 

Powierzone zadanie – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

z terenu Miasta Marki – było realizowane w 2021 roku w ramach oddziału 

spółki MIM pod nazwą: Miejski Klub Sportowy Marcovia Marki. W roku 2020 

i latach wcześniejszych oddział spółki funkcjonował pod nazwą: Akademia 

Piłkarska Marcovia Marki. 

W ramach MKS Marcovia Marki w 2021 roku funkcjonowały sekcje: piłki 

nożnej, piłki ręcznej kobiet, cheerleadingu i lekkoatletyki. 

1 
 

Sekcja piłki nożnej 

Sekcja składa się z Akademii Piłkarskiej oraz 2 drużyn seniorskich, łącznie 

licząc 405 zawodników w 22 grupach treningowych i 20 trenerów. 
 

piłka nożna mężczyzn 2019 2020 2021 dynamika 

zawodnicy 350 330 405 16% 

trenerzy 16 19 20 25% 

grupy treningowe 20 20 22 10% 

 

Za sukces należy uznać awans roczników 2007, 2008 oraz 2009 do 1 ligi 

okręgowej. 

W 2021 roku dwóch zawodników wyszkolonych w Akademii (rocznik 2010 

i 2011) trafiło do Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Ponadto dwóch 

wychowanków naszej Akademii (rocznik 2006 i 2007) otrzymało powołanie 

do kadry Polski. 

Podczas zimowych oraz letnich ferii MIM współorganizował obozy wyjazdowe 

oraz stacjonarne. Zimowe zgrupowanie odbyło się w Mrągowie, letnie 

w Ustroniu Morskim. Większość roczników rywalizowała również 

w trzydniowych turniejach wyjazdowych.  

MKS Marcovia Marki był organizatorem wielu wydarzeń sportowych. Jednym 

z nich był Memoriał Bogdana Króla – turniej rocznika 2010. Turniej uzyskał 

wysoką rangę rozgrywek - 16 zespołów z całego Mazowsza rywalizowało  

o zwycięstwo w ww. zmaganiach.  

W listopadzie 2021 r. odbył się pierwszy z cyklu ośmiu turniejów EKODOM 

CUP pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki Jacka Orycha.  

We wszystkich turniejach udział wzięło 128 zespołów, czyli blisko 1500 

zawodników. Od marca 2021 wprowadzony został nowy plan szkolenia dla 

wszystkich grup klubu. W 2021 dwóch trenerów otrzymało licencję UEFA C. 

W trakcie kursu trenerskiego UEFA A są aktualnie 2 trenerzy. We wrześniu 

2021 w Akademii rozpoczęło pracę czterech trenerów – 2 z licencją UEFA A 

i 2 z licencją UEFA B. Wpłynęło to znacząco na poziom szkolenia w grupach 

dziecięcych i młodzieżowych. 

 

Boisko MCER 



 
 

 

RAPORT 2021 

113 

 

2 Sekcja ręcznej kobiet 

Sekcja obejmuje Akademię Piłki Ręcznej oraz jedną drużynę seniorską, 

licząc łącznie 80 zawodniczek w 6 grupach treningowych i 6 trenerów. 

 

piłka ręczna kobiet 2019 2020 2021 dynamika 

zawodniczki 78 92 80 3% 

trenerzy 4 4 6 50% 

grupy treningowe 5 5 6 20% 

Grupy treningowe: 

Juniorki (rocznik 
2002,2003,2004) 

Osiągnięcia w 2021: Wicemistrzostwo Mazowsza i awans 
do rozgrywek centralnych, 5 miejsce w Mistrzostwach 
Polski. 

Młodziczki 
(rocznik 
2006,2007) 

Osiągnięcia w 2021: 7 miejsce w grupie R Warszawsko 
– Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

Młodziczki 
młodsze (rocznik 
2007, 2008) 

Osiągnięcia w 2021: 4 miejsce w grupie C Warszawsko 
– Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt. 

Dzieci (rocznik 
2008) 

Osiągnięcia w 2021: w sezonie 2021/2022 grupa 
rozpoczęła zmagania w Warszawsko – Mazowieckiej 
Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt. Po I rundzie zajmują 3 
miejsce. 

Dzieci młodsze (roczniki 2009 - 2010 i młodsze). 

 

W sezonie 2021/2022 grupa rozpoczęła zmagania w Warszawsko – 

Mazowieckiej Lidze Piłki Ręcznej Dziewcząt. Po I rundzie zajmowała 3 

miejsce. Osiągnięcia w 2021: Grupa Dziewczęta młodsze rozpoczęła grę 

w Warszawsko-Mazowieckiej Lidze Dziewcząt Młodszych (2009 i młodsze). 

Ostatecznie zajęła 4 miejsce w lidze. 

W ramach porozumienia MKS Marcovia Marki z ROKIS Radzymin działa też 

I Drużyna Piłki Ręcznej Kobiet (seniorki), która w sezonie 2020/2021 (w roku 

2021) uzyskała awans z II ligi do ogólnopolskiej I ligi Piłki Ręcznej Kobiet. 

Liczba zawodniczek wynosi: 18, liczba trenerów: 2. Po pierwszej rundzie 

sezonu 2021/2022 drużyna KPR Marcovia ROKiS zajmowała 9 (na 11) 

miejsce w tabeli. 

W terminie 13.08-22.08.2021 odbył się obóz sportowy sekcji piłki ręcznej 

kobiet w Wągrowcu.  
Mecz piłki ręcznej w hali MCER 



 
  

 

RAPORT 2021 

114 

Ponadto MIM w ramach realizacji zajęć sportowych prowadzi sekcje 

cheerleadingu, w której uczestniczy 7 osób, oraz sekcję lekkoatletyczną 

uruchomioną w 2021 roku, liczącą 24 zawodników. 

W 2021 roku spółka przejęła utrzymanie obiektów sportowych i zarządzanie 

obiektem zaplecza stadionu miejskiego przy ul. Wspólnej 12 oraz realizowała 

zadanie edukacyjne związane z programami realizowanymi na terenie Miasta 

Marki, dotyczącymi Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz obsługę 

i zarządzanie mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego. 

W celu realizacji powyższych zadań spółka w 2019, 2020 oraz w 2021 roku 

prowadziła cały czas rekrutację niezbędnego personelu, przejęła część 

personelu obsługi obiektów edukacyjnych z jednostek oświatowych oraz 

część personelu obsługi obiektów sportowych z Zakładu Usług Komunalnych 

w Markach. 

 2019 2020 2021 dynamika 

liczba osób zatrudnionych 84 99 132 57% 

 

W 2021 roku wykonano następujące prace remontowe i modernizacyjne w obiektach 

zarządzanych przez spółkę: 

Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne, ul. Wspólna 40-42. 

 
Szkoła Podstawowa nr 4 MCER – modernizacja systemu wentylacji, 
montaż siatki zabezpieczającej przestrzeń pomiędzy schodami, 
montaż rolet wewnętrznych. 

 
Pływalnia MCER – uruchomienie systemu kontroli zjazdów zjeżdżalni 
wodnej, instalacja 2 poręczy w obrębie jaccuzzi, montaż odbojnicy 
ściennej w korytarzu-suszarni basenowej. 

 
Sala widowiskowa MCER – montaż dodatkowego stanowiska obsługi 
światła i dźwięku.  

 
Miasteczko ruchu drogowego MCER – montaż trybuny boiskowej, 
wiaty rowerowej i ławek, ułożenie kostki brukowej. 

 
Plac zabaw MCER – ułożenie kostki brukowej, montaż altany, 
ogrodzenie. 

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Szkolna 9. 

 
Naprawa nawierzchni placu zabaw oraz boiska, wymiana 
piłkochwytów przy boiskach, montaż ławek. 

Filia Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Okólna 34. 

 

Doposażenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod 
zabawkami, wykonanie studni i przyłącza do podlewania terenów 
zielonych, wykonanie nawierzchni utwardzonej parkingowej 
przepuszczalnej z płyt ażurowych, montaż rolet okiennych. 

Filia Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Okólna 34. 

 
Doposażenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod 
zabawkami, doposażenie kuchni.. 

Filia Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Duża 3. 

 

Przywrócenie budynku do użytkowania – remont części szkolnej 
obiektu, modernizacja sieci LAN, uruchomienie monitoringu, 
przebudowa instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przebudowa instalacji 
p-poż. hydrantowej, wyposażenie szkoły w meble i monitory 
interaktywne, wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne, 
doposażenie placu zabaw, wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod 
zabawkami, wykonanie PFU remontu hali sportowej i szkoły. 
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Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne – widok wieczorny 
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Spółka zarządza również Mareckim Centrum Edukacyjno–Rekreacyjnym, 

które zostało oddane do użytku pod koniec 2019 roku. To wielofunkcyjny 

obiekt, w którym znajdują się między innymi: basen, hala sportowa, sale 

sportowe, sala widowiskowa, boiska zewnętrzne, stadion lekkoatletyczny, 

szkoła podstawowa, filia biblioteki publicznej oraz siedziba spółki. 

W 2020 roku pandemia COVID-19 uniemożliwiła niestety prowadzenie 

działalności przez większość roku. Podobnie w I półroczu roku 2021  

działalność MCER różniła się od zaplanowanych działań ze względu na 

pandemię COVID-19, a tym samym konieczność wyłączenia jakiejkolwiek 

działalności w tym czasie. 

Pomimo utrudnień, obostrzeń i ograniczonej możliwości działania, w całym 

2021 roku MCER był organizatorem, współorganizatorem, gospodarzem 

i partnerem rekordowej liczby atrakcji, wydarzeń kulturalnych i sportowych 

w obiekcie w stosunku do poprzedniego roku. 

W roku 2021, w czasie w którym obiekt nie był całkowicie zamknięty 

w związku z wprowadzonymi obostrzeniami, w Mareckim Centrum 

Edukacyjno-Rekreacyjnym zorganizowane zostały wymienione poniżej. 
 

Scena MCER. Wydarzenia komercyjne 

W okresie styczeń - maj 2021 działalność Sceny MCER była ograniczona. 

W tym czasie z repertuaru wypadło 30 różnego rodzaju wydarzeń, m.in. 29. 

Finał WOŚP, Kabaret pod wyrwigroszem, spektakl Mayday 2, Miłosna Pułapka 

i wiele innych.  

Od czerwca  wznowiono działalność i zapewniono widzom poniższe atrakcje: 

29/05/2021 - Spektakl "Tomek i przyjaciele" 

30/05/2021 - Kabaret Moralnego Niepokoju 

11/06/2021 - Stand-up Cezarego Pazury 

13/06/2021 - koncert Edyty Geppert 

18/06/2021 - spektakl "Prawo dżungli" 

24/06/2021 - pokaz Champions of illusion" 

10/09/2021 - koncert "Raz, Dwa, Trzy" 

16/09/2021 - Kabaret Nowaki 

25/09/2021 – spektakl "Klimakterium 2" 

03/10/2021 - spektakl "Dobry wieczór kawalerski" 

18/10/2021 - koncert "Chopin i Korngold" 

21/10/2021 - koncert Andrzeja Piasecznego 

04/11/2021 - stand-up Abelarda Gizy 

12/11/2021 - kabaret Paranienormalni 

13/11/2021 - stand-up Piotr Bałtroczyk 

21/11/2021 - kabaret Andrzej Poniedzielski 

28/11/2021 - koncert zespołu Lemon 

01/12/2021 - The Royal Lviv Ballet "Dziadek do 

orzechów" 

04/12/2021 - spektakl "Kobieta idealna" 

05/12/2021 - koncert Kaśka Sochacka 

17/12/2021 - koncert świąteczny Sylwia Banasik-Smulska 
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Scena MCER. Projekty miejskie 

Scena MCER realizuje nie tylko komercyjne przedsięwzięcia takie jak 

biletowane spektakle i koncerty. W działalność wlicza się także realizację 

projektów miejskich - niekomercyjnych, przy ścisłej współpracy z UM Marki, 

Mareckim Ośrodkiem Kultury i placówkami oświaty. Sale obiektu udostępniane 

są na szkolne próby i występy, organizowane jest kino dla dzieci, koncerty 

charytatywne, próby, miejskie eventy, spotkania, a także wydarzenia 

artystyczne we współpracy z MOK-iem. W 2021 r. tego typu wydarzenia odbyły 

się aż 55 razy, między innymi: 

10/06/2021 - Projekcja filmu "Pamiętajcie” 

08/10/2021 - Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 

15/10/2021 - Spektakl „Balladyna” 

27/11/2021 - Przegląd „Artystyczne Marki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scena MCER. Gale i festiwale 

Miniony rok obfitował w ważne eventy branżowe, gale i festiwale. 

Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych z zawodnikami z całego 

świata odbył się 5 razy. W MCER miały miejsce półfinały i finały Miss Mazowsza 

oraz finał Mister Polski 2020. MCER był wielokrotnie areną zmagań zawodników 

podczas ogólnopolskich pokazów i turniejów tańca. 

07/06/2021 - Gala Mister Polski 2020 

24/06/2021 - pokaz Champions of illusion" 

15/05/2021-16/05/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

06/08/2021-07/08/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

28/08/2021-29/08/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

18/09/2021-19/09/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

22/10/2021-24/10/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

22/06/2021 - Gala Tańca Lemono Rembertów 

25/11/2021 - Konferencja Ośrodka Pomocy Społecznej 

09/10/2021 - Półfinał Miss Mazowsza 

08/12/2021 - Gala "Top for dog" 

12/12/2021 - Finał Miss Mazowsza i Miss Nastolatek 

 

Imprezy sportowe w MCER 

Celem MCER było zapewnienie mieszkańcom atrakcyjnej oferty zajęć 

sportowych i edukacyjnych w obiekcie oraz organizacja ciekawych 

i prestiżowych wydarzeń sportowych. 

12.02.2021-14.02.2021- 1/8 Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej Kobiet 
20.04.2021 – mecze eliminacyjny do Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej 
Kobiet Polska-Austria 

Plakaty i zdjęcia miejskich wydarzeń w MCER 
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15/05/2021-16/05/2021- Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 
22.05.2021 – mecz barażowy o awans do PGNiG Superligi Kobiet w Piłce 
Ręcznej 

06/08/2021-07/08/2021- Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

28/08/2021-29/08/2021- Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

18/09/2021-19/09/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

22/10/2021-24/10/2021 - Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych 

28/08/2021-29/08/2021- Memoriał Bogdana Króla w piłce nożnej 2009-2010 

29/05/2021- Dzień Dziecka  w MCER 

07/05/2021 - Turniej Same Judo 

 

Imprezy na pływalni MCER 

28/11/2021 - Pierwsza Edycja Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta 

Marki Jacka Orycha, w której rywalizowało 125 zawodników. 

Szczegółowe dane dotyczące działalności Spółki, w tym sprawozdania 

finansowe można odnaleźć na stronie internetowej https://mim.bip-e.pl/  

Kultura i promocja miasta 

Oferta kulturalna miasta jest również realizowana przez Marecki Ośrodek 

Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego. 

W roku 2021 uruchomiono nowe cykliczne programy w ramach Wirtualnego 

MOK-u: Dzień dobry MOK, czyli mareckie śniadanie oraz Poranek z Babcią. 

Została opracowana koncepcja Mareckiego Ośrodka Filmowego i pozyskano 

grant w wysokości 159 300,00 zł  z programu Konwersja cyfrowa domów 

kultury na jej realizację. Na scenie Mareckiego Centrum Edukacyjno-

Rekreacyjnego odbyły się: premiera Balladyny wg Juliusza Słowackiego 

w reżyserii Jerzego Łazewskiego oraz Koncert Galowy pierwszego przeglądu 

lokalnej twórczości Artystyczne Marki.  

Wiele wydarzeń w 2021 roku to wydarzenia plenerowe, tematycznie 

związane ze sztukami wizualnymi i teatrem. Największym projektem był 

Przegląd Teatrów Ogródkowych zrealizowany w ramach Gminnego 

Programu Rewitalizacji. Publiczność obejrzała siedem przedstawień w Parku 

Miejskim i innych punktach miasta. 

Ważnym elementem programu były projekty dla dzieci: Akademia Dyzia 

Marzyciela w formule hybrydowej, cykl bajek online Poranek z babcią, który 

powstał we współpracy z Marecką Radą Seniorów oraz Królestwo Potworyka 

w Parku Miejskim, inspirowane twórczością Stanisława Lema z udziałem 

Teatru AKT. 

W 2021 roku w wydarzeniach wzięło udział ponad 4 200 osób, online – 21 

416 osób, a 538 osób w zajęciach stałych. Największą liczbę widzów miał 

Pływalnia MCER 

https://mim.bip-e.pl/
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odcinek programu Dzień dobry MOK – Twarze Marek - 4 645. Należy przy 

tym zwrócić uwagę, że instytucji mimo obostrzeń sanitarnych udało się 

zmobilizować szeroką publiczność – w szczególności za pośrednictwem 

mediów elektronicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba wydarzeń w 2021 r. 

 spektakle koncerty wystawy 
sesje 

warsztatowe 
spotkania konkursy inne 

razem 22 6 9 82 23 7 6 

stacjonarne 15 5 6 22 16 3 4 

online 7 1 3 60 7 4 2 

 razem (2021) razem (2020) razem (2019) dynamika  

razem 155 174 147 5% 

stacjonarne 71 79 x  

online 84 95 x  

  

 

 

 

 

 

 

 

Liczba uczestników / odbiorców  wydarzeń 

 on-line stacjonarne 

liczba uczestników/ 
odbiorców wydarzeń 

21 416 4 217 

liczba uczestników zajęć 31 507 
 

 zasięg interakcje 

facebook 244 752 6 302 
 

 użytkownicy odsłony 

strona internetowa 20 213 125 390 
 

 2019 2020 2021 dynamika 

facebook (interakcje) 3 856 9 082 6 302 63,43% 

strony internetowe 
(użytkownicy) 

13 517 19 437 20 213 49,54% 

 

Przedstawienie w Parku Briggsów 

spektakle
14%

koncerty
4%

wystawy
6%

sesje 
warsztatowe

53%

spotkania
15%

konkursy
4%

inne
4%
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Na żywo On-line 

PRZEGLĄD TEATRÓW OGRÓDKOWYCH 
Nawiązywał do formy XIX-wiecznych letnich teatrów z lekkim repertuarem. Zaprezentowano siedem 
spektakli na trzech scenach: w Parku Miejskim, na dziedzińcu MOK i na przyczepie. Na widowniach 
scen ogródkowych ustawiono stoliki i krzesła, można było korzystać z bufetu. W spektaklach 
wystąpiło 33 aktorów oraz 9 muzyków. Spektakle obejrzało ponad 1 000 widzów.  
BALLADYNA - premiera spektaklu w reżyserii Jerzego Łazewskiego wg Juliusza Słowackiego 
i Balladyny 68 Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory,  udział wzięli mieszkańcy Marek 
i zawodowi aktorzy, opracowanie muzyczne – Dawid Ludkiewicz, scenografia Luiza 
Wojciechowska-Konopka, w ramach projektu Wenecja Marek 1918;  

WIRTUALNY MOK wirtualny.pl - strona przeznaczona na wydarzenia, 
warsztaty, konkursy w wersji online, opracowanie graficzne Marcin 
Skotnicki i Edyta Bystroń; 

PARK PRZYSZŁOŚCI. KRÓLEWSTWO POTWORYKA – wydarzenie plenerowe w Parku Miejskim 
dla dzieci, warsztaty, parada Teatru AKT Fu-Turyści, wystawa Portret Pupila; 

SYLWIA, dwie części - wideo-monodram Marii Borysewicz na 
podstawie utworów Sylwii Plath 

RADOSNE TWARZE MAREK – wystawa fotografii: uśmiechnięte portrety mieszkańców Marek 
w Parku Miejskim; Honorowy patronat Burmistrza Miasta Mark; 

DZIEŃ DOBRY MOK czyli mareckie śniadanie, dziewięć odcinków - 
audycie poruszające lokalne tematy, prezentujące mareckich twórców, 
artystów, organizacje i instytucje;  

XIV PREZNETACJE PLASTYKI MARECKIEJ „PORTRET MIASTA 2021” – wystawa  lokalnej 
sztuki, prezentująca prace trzydziestu dwóch artystów, zrealizowana w Parku Miejskim; Honorowy 
patronat Burmistrza Miasta Marki; 

SIEĆ NA KULTURĘ  - projektowanie i realizacja stron internetowych 
oraz gier mobilnych,  dzieci i młodzież 10-18 lat 

PEJZAŻ BEZ CIEBIE – wystawa malarstwa Tadeusza Lużyńskiego w 10 rocznicę nadania jego 
imienia Mareckiemu Ośrodkowi Kultury; 

ZIMOWA BITWA NA ZADANIA – WIRTUALNE FERIE - sesje 
warsztatowo - konkursowe oraz bajki online; 

ARTYSTYCZNE MARKI - przegląd twórczości artystycznej mieszkańców Marek (dzieci, młodzież 
i dorośli): taniec, śpiew, teatr, plastyka zakończony KONCERTEM GALOWM w Mareckim Centrum 
Edukacyjno-Rekreacyjnym; Honorowy patronat Burmistrza Miasta Marki 

ZIMOWY WIDOK Z OKNA - konkurs fotograficzny online dla 
mieszkańców Marek na www.elabiryntmiasta.pl  

AKADEMIA DYZIA MARZYCIELA - cykl warsztatów interdyscyplinarnych oraz konkursów 
adresowany do przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki; 
ARTYSTYCZNY PUNKT INTERWENCYJNY - tematyczne warsztaty plastyczne na dziedzińcu 
Mareckiego Ośrodka Kultury dla dzieci i dorosłych; 

 

OTWARTA LETNIA PRACOWNIA  - warsztaty i zajęcia dla dzieci podczas wakacji;  

 

http://www.elabiryntmiasta.pl/
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Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki  

Święta państwowe, upamiętnienie ważnych rocznic, imprezy 

okolicznościowe, rekreacyjne i sportowe organizowane są przez Wydział 

Promocji, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki oraz partnerów. W 2021 roku 

mimo panującej pandemii Wydział zorganizował liczne wydarzenia z 

zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Największymi wydarzeniami, które 

Miasto Marki zorganizowało w 2021 roku, wspólnie z innymi partnerami, były: 
  

Lp Nazwa 

Styczeń 

1.  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja) 

Marzec 

2.  
Konwent Kobiet „SZMINKA 2021” oraz finał konkursu „Kobieta z marką” 
(współorganizacja) 

3.  Obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów 

4.  Konkurs „Melduję się w Markach i wygrywam” (edycja całoroczna) 

Maj 

5.  Dzień Flagi RP 

6.  Otwarcie mareckiego punktu szczepień 

Czerwiec 

7.  Premiera filmu dokumentalnego „Pamiętajcie!” 

8.  Zlot food trucków 

Lipiec 

9.  Kino letnie 

10.  Akcje weekendowe „Marki włącz się na wakacje” 

11.  XIII wyścig rowerowy MTB - Memoriał Bercika (współorganizacja) 

12.  Marecka strefa kibica 

13.  Obchody 77. Rocznicy rozstrzelania mieszkańców w 1944 roku  

Sierpień 

14.  Kino letnie 

15.  Akcje weekendowe „Marki włącz się na wakacje” 

16.  77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

17.  Bieg Tropem Wilczym 

18.  Holi – święto kolorów 

19.  Pierwszy rajd artylerii konnej 

20.  101. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 

21.  Poland Bike Marathon (współorganizacja) 

22.  Impreza plenerowa w Parku Miejskim - Zakończenie lata 

Wrzesień 

23.  Olimpiada przedszkolaków 

24.  
Uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego ofiary Holocaustu  
w Treblince 

25.  Zajęcia animacyjne „Ruszamy Mamy” 

26.  82. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej  

27.  82. Rocznica agresji ZSRR na Polskę  

28.  82. Rocznica powstania Podziemnego Państwa Podziemnego  

Październik 

29.  Kampania „Pola nadziei” 

30.  Bieg pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego (współorganizacja) 

31.  79. Rocznica mordu na więźniach Pawiaka 

32.  Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

Listopad 

33.  103. Rocznica odzyskania niepodległości  

Grudzień 

34.  Marecki Jarmark Świąteczny 

 

W ramach licznych działań promocyjnych, jak każdego roku,  Wydział 

Promocji, Zdrowia i Sportu wysyłał do nowonarodzonych Markowian pakiety 

powitalne składające się z body z „panem Cegiełką” oraz listem 

gratulacyjnym od Burmistrza Miasta Marki. Na początku września każdy 
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pierwszoklasista ze szkół mareckich otrzymał „pakiet pierwszoklasisty” 

składający się z worka odblaskowego oraz upominku biurowego z logiem 

miasta.  

W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane coroczne projekcje filmowe 

w ramach „Kina Letniego” cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. 

W każdy czwartek wakacji mieszkańcy Marek mogli obejrzeć filmy familijne 

w Parku Miejskim. Dodatkowo Wydział zorganizował  podczas akcji 

weekendowych „Marki włącz się na wakacje” w Parku Wolontariuszy 

warsztaty dla dzieci. W roku 2021 do udziału w organizacji warsztatów 

zaproszone zostały również jednostki miejskie. Partnerami akcji byli: 

MCER, MOK, AP Marcovia Marki, Biblioteka Publiczna Miasta Marki. 

Podczas wakacji mieszkańcy Marek mogli również wziąć udział w jednej 

z ciekawych inicjatyw ostatnich lat – Święcie Kolorów Holi.  

Jesienią odbyła się jedna (niepełna z powodu powrotu restrykcji związanych 

z epidemią koronawirusa) edycja projektu sportowego dla mam - „RUSZAMY 

MAMY”. Projekt składał się z zajęć sportowych dla pełnoletnich kobiet, 

mieszkanek Marek i równolegle zajęć ogólnorozwojowych dla ich dzieci (od 

3-9 lat). Na zajęciach pojawiały się elementy pilatesu, fitness, zumby, 

strechingu i aerobiku. Dzieci w tym czasie zaś miały zajęcia ruchowe, 

edukacyjne i plastyczne. W 2021 roku Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu 

ogłosił konkurs „Melduję się w Markach i wygrywam”. Celem konkursu było 

zachęcenie osób zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki do 

zameldowania się na pobyt stały, dopełnienie obowiązku meldunkowego 

zgodnego z faktycznym miejscem zamieszkania. Konkurs skierowany był do 

osób fizycznych, które w okresie od dnia 6 kwietnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 

2021 r. zameldują się na pobyt stały na terenie Gminy Miasto Marki. Co 50 

osoba, która się zameldowała i złożyła wypełniony i podpisany formularz 

zgłoszeniowy otrzymała nagrodę w postaci głośnika bezprzewodowego JBL.  

W ubiegłym roku dla nowo zameldowanych mieszkańców został 

przygotowany poradnik w formie publikacji papierowej i elektronicznej 

„Witajcie w Markach, Vademecum nowego mieszkańca”. To blisko 100-

stronicowa publikacja, traktująca o najważniejszych aspektach życia 

w Markach. Nowi mieszkańcy przeczytają w nim m.in. o edukacji dzieci, 

komunikacji miejskiej, opiece medycznej czy możliwościach spędzania 

wolnego czasu. W przewodniku podajemy informacje o najważniejszych 

instytucjach działających na terenie miasta – przedszkolach, szkołach, 

urzędzie miasta, Ośrodku Pomocy Społecznej. Mareckim Ośrodku Kultury, 

CAF3, MCER czy Wodociągu Mareckim. Podpowiadamy również, które 

formalności załatwimy w powiecie. Na koniec dodajemy garść informacji 

o historii i najważniejszych mareckich zabytkach. 

Istotnym obszarem działalności Wydziału jest budowa lokalnej tożsamości 

poprzez organizację wydarzeń patriotycznych i działania z zakresu promocji 

historii miasta. W ubiegłym roku mieszkańcy Marek mogli uczestniczyć 

w wydarzeniach patriotycznych celebrujących rocznice najważniejszych 

wydarzeń w historii Polski i Miasta Marki. Natomiast 10 czerwca w sali 

widowiskowej MCER odbyła się premiera  filmu dokumentalnego 

„Pamiętajcie!”. Film, z udziałem kombatantów (honorowych obywateli miasta 

Marki), pokazuje wojenną historię Marek. Reżyser prowadzi nas po 

mareckich miejscach pamięci ukazując tragiczne losy mieszkańców naszej 

gminy w okresie II wojny światowej. Postaciami pierwszoplanowymi są młodzi 

uczniowie z Marek, którzy po początkowej niechęci do przeszłości, budzą 

w sobie chęć poznania historii miejsca, w którym mieszkają.  

16 września 2021 roku Wydział Promocji, Zdrowia i Sportu przy współpracy 

z Muzeum w Treblince zorganizował uroczystość upamiętniającą 

mieszkańców Marek zamordowanych w niemieckim nazistowskim obozie 

zagłady i obozie pracy w Treblince w czasie II wojny światowej. Dla 
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upamiętnienia ofiar na terenie byłego obozu odsłonięty został kamień 

z nazwą miasta „Marki”. 

 

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa w 2021 roku Marecki 

Jarmark Świąteczny wrócił na skwer przy ciuchci. Mimo ograniczeń 

pandemicznych udało się zorganizować bardzo ciekawą imprezę. Przez dwa 

dni grudniowego weekendu mogliśmy obejrzeć na scenie kolędy i pastorałki 

w wykonaniu dzieci z mareckich szkół oraz quizy i konkursy organizowane 

przez jednostki miejskie. Najmłodsi przez cały jarmark mogli korzystać 

z  przejażdżki kolejką św. Mikołaja, a potem spotkać się z nim osobiście. 

 

Oprócz działań w zakresie promocji i budowania wizerunku miasta, zdrowia, 

kultury oraz aktywizacji społeczeństwa Wydział realizuje zadania związane  

z promocją sportu. W roku 2021 zorganizowano Olimpiadę Przedszkolaków 

w hali Mareckiego Centrum  Edukacyjno–Rekreacyjnego. Dużo radości  

i zabawy jak zawsze towarzyszyło sportowej rywalizacji przedszkolaków. Po 

uroczystym ślubowaniu i zapaleniu znicza olimpijskiego rozpoczęła się 

rozgrzewka i zawody. Na zeszłorocznej olimpiadzie pojawiły się 

reprezentacje 7 przedszkoli. Podczas sportowych zmagań dzieci brały udział 

w różnych konkurencjach, a na zakończenie każde z dzieci otrzymało 

okolicznościowy medal i drobne upominki. Ponadto Wydział organizował lub 

wspierał merytorycznie organizację wydarzeń sportowych z zakresu różnych 

dyscyplin sportowych, takich jak Memoriał Bercika – Wyścig MTB o Puchar 

Burmistrza Miasta Marki, bieg Nocny Marek, bieg Tropem Wilczym, bieg 

rotmistrza Witolda Pileckiego, Same Judo Cup, czyli Międzynarodowe 

Mistrzostwa Marek w Judo, Memoriał Bogdana Króla (piłka nożna) czy mecz 

Polska-Austria w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej 

kobiet.  

Wydarzenia objęte honorowym patronatem Burmistrz Miasta Marki w 2021 
roku. 

1 Akademia Dyzia Marzyciela 

2 VI Edycja Konkursu Patria Nostra 

3 Siłą jest dialog 

4 Same Judo Cup 5 

5 XIV Prezentacja Plastyki Mareckiej 

6 HighSchoolMaster 

7 Radosne Twarze Marek 

8 Międzynarodowy Turniej Badmintona POLISH U17 2021 

9 Memoriał Bogdana Króla 

10 Dzień Dziecka w MCER 

11 Amatorski Turniej Siatkówki 

12 Bieg Rotmistrza Pileckiego 

13 IV Wołomiński Festiwal Teatralny im. Józefa Orwida 

14 Briggs Help Us with Caps 2021 

15 Międzynarodowy Dzień Białej Laski 

16 Szkolny Konkurs matematyczny „Matematyka wokół mnie" 

17 
Jesienny Turniej w Markach do V Kategorii Szachowej bez ograniczeń 
wieku 

18 
Konkurs Plastyczny Marki (nie)znane plener podczas spartakiady 
rodzinnej 

19 Projekt Artystyczne Marki – przegląd twórczości mieszkańców Marek 

20 Świąteczny Turniej Tenisa Ziemnego 

21 I Mareckie Święto Latawca 

22 Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Marki 
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Wydarzenia objęte honorowym patronatem Burmistrz Miasta Marki w 2021 
roku. 

23 V Mikołajkowy Turniej Halowy 

24 VI Noworoczny Turniej Halowy 

25 I Piłkarski Turniej Niepodległości 

26 Marcovia Cup – juniorskie turnieje halowe 

27 Mikołajki w SP 3 

28 
Wierszem i sercem malowane – XVI Powiatowy Przegląd Umiejętności 
Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością 

29 Turniej charytatywny "Dzieci Dzieciom - Razem dla Mateuszka" 

30 
Konferencja "Powiedz o tym komuś" przeciwdziałanie  przemocy wobec 
kobiet 

 

Biblioteka Publiczna Miasta Marki 

W skład struktury organizacyjnej Biblioteki Publicznej Miasta Marki wchodzą 

następujące komórki:  

1 
Wypożyczalnia dla dorosłych, Pracownia komputerowa / czytelnia , 
Oddział dla dzieci mieszczące się przy ul. Lisa Kuli 3A,  

2 Filia w Pustelniku (ul. Wspólna 42),  

3 Filia w Strudze (ul. Wczasowa 5). 

 

Do najważniejszych zadań biblioteki należy:  

 
Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów 
bibliotecznych; 

 
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na 
zewnątrz; 

 
Udzielanie fachowej pomocy w wykorzystaniu zbiorów oraz informacja o 
ich zawartości 

 Popularyzacja książki i czytelnictwa 

 

Współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania 
kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu 
potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa 

 Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej 

 

W obszarze gromadzenia zbiorów Biblioteka dokonała zakupu nowości 

wydawniczych w związku z realizacją programu MKiDN „Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa. Z otrzymanej dotacji w wysokości 18 000,00 zł 

biblioteka zakupiła 798 pozycji (705 książek oraz 93 audiobooki). W 2021 

roku faktyczna liczba księgozbioru wyniosła 76 051. 

Jeden z biegów terenowych w Markach 
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W 2021 roku nieznacznie spadła liczba osób korzystających z usług Biblioteki 

(-6,34%), co najpewniej miało związek z pandemią. Mimo spadku osób 

korzystających odnotowany znaczny wzrost wypożyczeń, który ogółem 

wzrósł 12,73%, a wypożyczenia audiobooków za pośrednictwem platformy 

Legimi wzrosły o 37,45%. 
  

 2020 2021 dynamika 

liczba osób 
korzystających z 
biblioteki 

4 356 4 080 -6,34% 

liczba wypożyczeń 63 478 71 556 12,73% 

księgozbiór 74 111 76 051 2,62% 

LEGIMI - wypożyczenia 7811 10743 37,54% 

Bezpieczeństwo 

Monitoring miasta 

W roku 2021 nakłady inwestycyjne dotyczące rozbudowy infrastruktury 

systemu monitoringu miasta wyniosły prawie 150 000,00 zł. W ramach zadań 

związanych z modernizacją systemu zmodernizowano jeden serwer 

rejestrujący obrazy z kamer, zakupiono najnowszą wersję oprogramowania 

do obsługi monitoringu wizyjnego, zainstalowano cztery nowe kamery tj. trzy 

w parku Briggsów oraz na budynku Urzędu Miasta. Dodatkowo wymieniono 

dziewięć najstarszych kamer na nowocześniejsze. 

Obraz z kamer na bieżąco jest obserwowany przez operatorów systemu 

monitoringu, którzy pracują w systemie zmianowym, obsługując system przez 

całą dobę. Przestępstwa i wykroczenia zaobserwowane przez monitoring 

zgłaszane są na bieżąco dyżurnemu miejscowego komisariatu policji. 

W 2021 roku takich zgłoszeń był 128 i dotyczyły:  

parkowanie w miejscach niedozwolonych 33 

agresywne zachowania 15 

spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 21 

kradzież 4 

wtargnięcie na prywatne posesje 2 

pozostawienie podejrzanego przedmiotu 2 

osoba śpiąca w miejscu publicznym 19 

dewastacja mienia 11 

podrzucanie śmieci 17 

podejrzenie zażywania substancji odurzających 3 

Zajęcia dla dzieci w bibliotece Strefa gier w bibliotece 
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Policja 

Komisariat Policji w Markach obsługuje teren Miasta w jego 

administracyjnych granicach. W ramach struktury organizacyjnej 

w komisariacie pracuje 36 policjantów oraz dwóch pracowników cywilnych. 

Komisariat w Markach funkcjonuje w systemie całodobowym. W każdej 

zmianie zapewniona jest służba dyżurnego w siedzibie jednostki oraz co 

najmniej jeden patrol zmotoryzowany, w składzie którego jest dwóch 

policjantów. Podstawowymi zagrożeniami, które występowały na terenie 

Marek w 2021 roku, były przestępstwa kryminalne takie jak: kradzieże mienia, 

kradzieże z włamaniem do domów, kradzież samochodów, rozboje oraz 

uszkodzenie mienia, przy czym dynamika przestępstw w stosunku do roku 

poprzedniego jest malejąca (za wyjątkiem uszkodzeń mienia). 

Na terenie Marek w 2021 roku odnotowano następujące przestępstwa: 

przestępstwa o charakterze kryminalnym 634 

kradzież z włamaniem 41 

Kradzież 275 

kradzież samochodów 56 

uszkodzeń mienia 33 

Rozboje 4 

uszczerbki na zdrowiu 7 

bójki i pobicia 4 

przestępstwa o charakterze narkotykowym 31 

przestępstw o charakterze gospodarczym 6 

Wykrywalność przestępczości kryminalnej w roku w 2021 była na poziomie 

52,22 procenta. Gmina Miasto Marki w 2021 roku udzieliła policji wsparcia 

finansowego w postaci sfinansowania dodatkowych służb policjantów na 

terenie Miasta. Na ten cel przeznaczono 60 000,00 zł. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie Marek działa jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest 

ona włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W skład OSP 

Marki wchodzi 36 osób prowadzących działania ratowniczo- gaśnicze, w tym 

29 posiada również uprawnienia ratowników. W 2021 roku obsada OSP brała 

udział w 337 zdarzeniach, w tym 61 pożarach, 198 zagrożeniach 

miejscowych (przede wszystkim zdarzeniach drogowych) oraz 60 razy była 

dysponowana przez osoby związane z zarządzaniem kryzysowym w mieście. 

Dodatkowo członkowie OSP Marki byli delegowani do zadań związanych 

z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się epidemii spowodowanej wirusem 

SARS-COV-2, takich jak odkażanie przestrzeni publicznej, ale również 

realizowali próbne ewakuacje jednostek publicznych, zabezpieczali miejskie 

imprezy, jak również prowadzili pogadanki z dziećmi na tematy związane 

z bezpieczeństwem.  

Strażacy OSP Marki brali udział w następujących szkoleniach: 

podstawowe, dla strażaków ratowników 6 

kierowców operatorów 4 

kwalifikowanej pierwszej pomocy 1 

W 2021 roku Gmina dofinansowała działalność OSP sumą 131 500,00 złotych. 

 

 

Wozy na wyposażeniu OSP w Markach 
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Realizacja Uchwał Rady Miasta i Zarządzenia Burmistrza 

Podsumowując: inwestycje i inicjatywy podejmowane w 2021 r. służyły 

społeczności lokalnej i rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy, 

z uwzględnieniem wymiaru przestrzennego, z zachowaniem dyscypliny 

finansów publicznych. Dynamika działań była i najprawdopodobniej będzie 

zróżnicowana ze względu między innymi na: 

 
postępujący kryzys gospodarczy i znaczne wahania cen (w tym 
materiałów budowlanych); 

 
brak szczegółowych wytycznych dotyczących perspektywy 
finansowej UE na lata 2021-2027. 

 

Aktywności samorządu i jego jednostek w 2021 r. była podporządkowana 

rygorom sanitarnym w związku z wciąż panującą pandemią. Długie 

funkcjonowanie w stanie kryzysowym zdecydowanie drenuje zasoby 

zarówno finansowe, jak i kadrowe. Pomimo tych trudności samorząd na 

bieżąco wykonywał swoje zadania zgodnie z wymaganiami ustawy 

o samorządzie, a dodatkowo, gdzie było to możliwe, proponował nowe 

inicjatywy. Niniejszy Raport stanowi podstawę przeprowadzenia debaty na 

sesji Rady Miasta w celu przeprowadzenia głosowania nad udzieleniem lub 

nieudzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi. 
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Uchwały Rady Miasta

nr uchwały data podjęcia tytuł (w sprawie) status uchwały 

XXX/380/2021 27.01.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 203 

zrealizowana 

XXX/381/2021 27.01.2021 
uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXX/382/2021 27.01.2021 

zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 roku 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 

zrealizowana 

XXX/383/2021 27.01.2021 
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 

zrealizowana 

XXX/384/2021 27.01.2021 
zmiany Uchwały Nr XXIX/360/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki 

zrealizowana 

XXX/385/2021 27.01.2021 
zmiany Uchwały Nr XXVIII/349/2020 Rady Miasta Marki z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy na rok 2021 Gminy Miasto Marki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

zrealizowana 

XXX/386/2021 27.01.2021 zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach zrealizowana 

XXX/387/2021 27.01.2021 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, 
za które dofinansowanie jest przyznawane 

zrealizowana 

XXX/388/2021 27.01.2021 
zawieszenia do 31 sierpnia 2021 roku włącznie realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej w 
zakresie działań edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących 
Gminę Miasto Marki na lata 2019 - 2021. 

zrealizowana 

XXX/389/2021 27.01.2021 przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie komunalne w trakcie realizacji 

XXX/390/2021 27.01.2021 

petycji z dnia 26 października 2020 r. dotyczącej zmiany uchwały XXII/289/2020 Rady Miasta Marki z 
dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki 
tej opłaty 

zrealizowana 

XXX/391/2021 27.01.2021 
w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę i przekazania całej dokumentacji do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie, celem rozpatrzenia jako skargi na uchwałę Nr XXII/289/2020 Rady 
Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie 

zrealizowana 
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nr uchwały data podjęcia tytuł (w sprawie) status uchwały 

odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz 
ustalenia stawki tej opłaty 

XXX/392/2021 27.01.2021 uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 25 listopada 2020 roku zrealizowana 
XXX/393/2021 27.01.2021 uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2020 roku zrealizowana 

XXXI/394/2021 24.02.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XXXI/395/2021 24.02.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXXI/396/2021 24.02.2021 
w sprawie określenia istotnych informacji niezbędnych do przeprowadzenia w ramach Mareckiego 
Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Marki 

zrealizowana 

XXXI/397/2021 24.02.2021 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania 
służące ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 
zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

niezrealizowana - 
uchylona Uchwałą Nr 
XXXII/410/2021 Rady 
Miasta Marki z dnia 
31.03.2021 

XXXI/398/2021 24.02.2021 
w sprawie powierzenia spółce Wodociąg Marecki Sp. z o.o. zadania własnego Gminy Miasto Marki 
polegającego na serwisowaniu, naprawach, konserwacji i utrzymaniu kanalizacji deszczowej na terenie 
Miasta Marki 

zrealizowana 

XXXI/399/2021 24.02.2021 sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Markach zrealizowana 

XXXI/400/2021 24.02.2021 
w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Marki za rok 2021 

zrealizowana 

XXXI/401/2021 24.02.2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/387/2021 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miasto Marki oraz ustalenia form i specjalności, za które dofinansowanie jest 
przyznawane 

zrealizowana 

XXXI/402/2021 24.02.2021 
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 18 listopada 2020 roku w 
sprawie podjęcia działań zmierzających do poszerzenia drogi gminnej ulicy Żeglarskiej 

zrealizowana 

XXXI/403/2021 24.02.2021 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 02 listopada 2020 roku na kierownika zamawiającego, to jest 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę 
artykułów spożywczych dla Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach 

zrealizowana 

XXXI/404/2021 24.02.2021 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku zrealizowana 
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XXXII/405/2021 31.03.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XXXII/406/2021 31.03.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXXII/407/2021 31.03.2021 
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2021 roku do realizacji programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. 

w trakcie realizacji 

XXXII/408/2021 31.03.2021 
wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Marki w 2021 roku do realizacji programu Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. 

w trakcie realizacji 

XXXII/409/2021 31.03.2021 
wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku 

nastąpiła zmiana tej 
Uchwały  
(XXXIV/433/2021) 

XXXII/410/2021 31.03.2021 

przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Marki na zadania służące 
ochronie powietrza a polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń poprzez trwałą zmianę 
istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne w budynkach 
zlokalizowanych na terenie Miasta Marki 

w trakcie realizacji 

XXXII/411/2021 31.03.2021 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Nieporęt w zakresie powierzenia 
Miastu Marki zadania własnego Gminy Nieporęt w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców nieruchomości położonych w obszarze ul. Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (obręb 
Czarna Struga) 

w trakcie realizacji 

XXXII/412/2021 31.03.2021 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXII/291/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 r. w 
sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

w trakcie realizacji 

XXXII/413/2021 31.03.2021 

zmiany Uchwały Nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w trakcie realizacji 

XXXII/414/2021 31.03.2021 
zmiany Uchwały Nr XX/266/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Marki 

w trakcie realizacji 

XXXII/415/2021 31.03.2021 zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Markach zrealizowana 

XXXII/416/2021 31.03.2021 
uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z 09.12.2020 o podjęcie działań w celu 
częściowego utwardzenia nawierzchni ulicy Pałacowej 

zrealizowana 

XXXII/417/2021 31.03.2021 przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki w sprawie ograniczenia hałasu emitowanego z obwodnicy Marek zrealizowana 

XXXIII/418/2021 28.04.2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Marki na lata 2019-2026 zrealizowana 
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nr uchwały data podjęcia tytuł (w sprawie) status uchwały 

XXXIII/419/2021 28.04.2021 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/324/2020 Rady Miasta Marki dnia 30 września 2020 r., w sprawie 
uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych Wodociągu Mareckiego Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Markach na lata 
2020 – 2024 

w trakcie realizacji 

XXXIII/420/2021 28.04.2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/382/2021 Rady Miasta Marki z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. 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 

zrealizowana 

XXXIII/421/2021 28.04.2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LIV/443/2017 Rady Miasta Marki z dnia 29 listopada 
2017 r. w sprawie powołania Mareckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. 

zrealizowana 

XXXIII/422/2021 28.04.2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XII/101/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 
października 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Zakład Usług 
Komunalnych w Markach 

zrealizowana 

XXXIII/423/2021 28.04.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej 

zrealizowana 

XXXIII/424/2021 28.04.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości gminnych, niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej 

zrealizowana 

XXXIII/425/2021 28.04.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 52/143 z obrębu 4-
11 stanowiącej własność Gminy Miasto Marki na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

zrealizowana 

XXXIII/426/2021 28.04.2021 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr ewid. 1/9 z obrębu 1-11 
stanowiącej własność Gminy Miasto Marki na rzecz PGE Dystrybucja S.A 

w trakcie realizacji 

XXXIII/427/2021 28.04.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w formie dotacji celowej w trakcie realizacji 

XXXIII/428/2021 28.04.2021 w sprawie skargi z dnia 19 marca 2021 r. zrealizowana 

XXXIII/429/2021 28.04.2021 

w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 19 marca 2021 r. na uchwałę Nr XXIX/368/2020 Rady Miasta 
Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi na 
Drugiego Zastępcę Burmistrza Miasta Marki oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Urzędu Miasta Marki 

zrealizowana 

XXXIII/430/2021 28.04.2021 
w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 19 marca 2021 r. na Uchwałę Nr XXIX/372/2020 Rady Miasta 
Marki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 06 października 2020 r. w sprawie 
zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

zrealizowana 

XXXIV/431/2021 26.05.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 
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XXXIV/432/2021 26.05.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXXIV/433/2021 26.05.2021 
zmiany Uchwały Nr XXXII/409/2021 Rady Miasta Marki z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miasto Marki w 2021 roku 

zrealizowana 

XXXIV/434/2021 26.05.2021 
zmiany Uchwały nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia 
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach 

zrealizowana 

XXXIV/435/2021 26.05.2021 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XIX/254/2020 Rady Miasta Marki z dnia 26 lutego 2020 r. w 
sprawie przyjęcia Programu „Marecka Karta Mieszkańca” 

zrealizowana 

XXXV/436/2021 09.06.2021 
w sprawie stanowiska do zarzutów skargi Wojewody Mazowieckiego na Uchwałę Nr III/24/2018 Rady 
Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na 
terenie Gminy Miasto Marki 

zrealizowana 

XXXV/437/2021 09.06.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Miasto Marki 

zrealizowana 

XXXV/438/2021 09.06.2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. 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 

zrealizowana 

XXXV/439/2021 09.06.2021 
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego 

w trakcie realizacji 

XXXVI/440/2021 30.06.2021 

zmiany Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. 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 

zrealizowana 

XXXVI/441/2021 30.06.2021 ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki zrealizowana 

XXXVI/442/2021 30.06.2021 
ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LII/426/2017 Rady Miasta Marki z dnia 25 października 2017 r. 
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach 

zrealizowana 

XXXVI/443/2021 30.06.2021 
zmiany Uchwały Nr XXXVIIII/273/2016 Rady Miasta Marki z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany 
nazwy „Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych” w Markach na „Centrum Usług Wspólnych” w Markach i 
nadania Statutu 

zrealizowana 

XXXVI/444/2021 30.06.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 
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XXXVI/445/2021 30.06.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały 
budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXXVI/446/2021 30.06.2021 udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki wotum zaufania za 2020 rok zrealizowana 
XXXVI/447/2021 30.06.2021 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. zrealizowana 

XXXVI/448/2021 30.06.2021 udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok zrealizowana 

XXXVII/449/2021 25.08.2021 
w sprawie ustalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Miasto 
Marki 

niezrealizowana, projekt 
regulaminu został 
przekazany do RZGW PG 
Wody Polskie - opinia PG 
Wody Polskie negatywna 

XXXVII/450/2021 25.08.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XXXVII/451/2021 25.08.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXXVII/452/2021 25.08.2021 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zrealizowana 

XXXVII/453/2021 25.08.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/2019 Rady Miasta Marki z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" w 
Markach 

zrealizowana 

XXXVII/454/2021 25.08.2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XII/100/2007 Rady Miasta Marki z dnia 31 
października 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą: Centrum Usług 
Wspólnych w Markach i nadania Statutu 

zrealizowana 

XXXVII/455/2021 25.08.2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXV/171/2012 Rady Miasta Marki z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Marki 

zrealizowana 

XXXVII/456/2021 25.08.2021 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących 
mienie komunalne. 

zrealizowana 

XXXVII/457/2021 25.08.2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach 
zrealizowana (zmieniona 
uchwałą 
XXXVIII/468/2021) 

XXXVIII/458/2021 29.09.2021 
zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XXXVIII/459/2021 29.09.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 
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XXXVIII/460/2021 29.09.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Marki 

zrealizowana 

XXXVIII/461/2021 29.09.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny, niezbudowanej nieruchomości gruntowej 

w trakcie realizacji, 
sporządzane są umowy 
dotyczące nabycia 
poszczególnych udziałów 
w nieruchomości objętej 
uchwałą 

XXXVIII/462/2021 29.09.2021 
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Marki na lata 2022- 2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji 

w trakcie realizacji 

XXXVIII/463/2021 29.09.2021 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XX/269/2020 Rady Miasta Marki z dnia 29 kwietnia 
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

w trakcie realizacji 

XXXVIII/464/2021 29.09.2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LXVII/615/2018 z dnia 17 października 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w trakcie realizacji 

XXXVIII/465/2021 29.09.2021 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIX/360/2020 Rada Miasta Marki z dnia 30 grudnia 
2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Marki 

zrealizowana 

XXXVIII/466/2021 29.09.2021 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr LVIII/504/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 lutego 
2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie  
z wychowania przedszkolnego i ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i 
opiekę w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Marki 

zrealizowana 

XXXVIII/467/2021 29.09.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Marki w roku szkolnym 2021/2022 zrealizowana 

XXXVIII/468/2021 29.09.2021 
w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w Uchwale Nr XXXVII/457/2021 Rady Miasta 
Marki z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik 
Zwycięstwa 1920 roku w Markach 

zrealizowana 

XXXVIII/469/2021 29.09.2022 w sprawie odrzucenia wniosku z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży zrealizowana 

XXXVIII/470/2021 29.09.2023 
w sprawie uznania za bezzasadny wniosku z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Rady Dialogu 
Społecznego 

zrealizowana 

XXXVIII/471/2021 29.09.2024 
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/110/2019 Rady Miasta Marki z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Statutowej 

zrealizowana 
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XXXIX/472/2021 27.10.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XXXIX/473/2021 27.10.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XXXIX/474/2021 27.10.2021 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
prowadzących na terenie Gminy działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

w trakcie realizacji 

XXXIX/475/2021 27.10.2021 
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mareckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego 

w trakcie realizacji 

XXXIX/476/2021 27.10.2021 
w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty 

Niezrealizowana - 
uchylona przez RIO 

XXXIX/477/2021 27.10.2021 
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

Uchylona - Uchwała 
XLII/500/2021 

XXXIX/478/2021 27.10.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto 
Marki 

zrealizowana 

XXXIX/479/2021 27.10.2021 

w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Marki dodatków za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

zrealizowana 

XXXIX/480/2021 27.10.2021 
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku z dnia 30 sierpnia 2021 roku w 
sprawie podjęcia działań mających na celu utwardzenia drogi gminnej ulicy Telimeny 

zrealizowana 

XXXIX/481/2021 27.10.2021 
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Pawła Pniewskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta 
Marki 

zrealizowana 

XXXIX/482/2021 27.10.2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Marki zrealizowana 

XL/483/2021 24.11.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XL/484/2021 24.11.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XL/485/2021 24.11.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zrealizowana 
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nr uchwały data podjęcia tytuł (w sprawie) status uchwały 

XL/486/2021 24.11.2021 
w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań 
edukacyjnych dla dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej zamieszkujących Gminę Miasto 
Marki na lata 2019 – 2021. 

w trakcie realizacji 

XL/487/2021 24.11.2021 
w sprawie kontynuacji realizacji na lata 2022 – 2024 programu polityki zdrowotnej w zakresie działań 
edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących Gminę Miasto Marki na lata 2019 – 2021. 

zrealizowana 

XL/488/2021 24.11.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Marki zrealizowana 

XL/489/2021 24.11.2021 
w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2022 GMINY MIASTO MARKI Z 
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE” 

w trakcie realizacji 

XL/490/2021 24.11.2021 
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w trakcie realizacji 

XL/491/2021 24.11.2021 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXVIII/460/2021 Rady Miasta Marki 
z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/441/2021 Rady Miasta Marki z dnia 30 
czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Marki 

zrealizowana 

XL/492/2021 24.11.2021 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej zrealizowana 

XL/493/2021 24.11.2021 
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony Środowiska 

zrealizowana 

XL/494/2021 24.11.2021 w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej zrealizowana 

XLI/495/2021 08.12.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XLI/496/2021 08.12.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XLI/497/2021 08.12.2021 
w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji miesięcznej udzielanej w 2022 roku Centrum Integracji 
Społecznej w Markach 

zrealizowana 

XLI/498/2021 08.12.2021 
w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu osobom zmarłym, zamieszkałym lub przebywającym na terenie 
Gminy Miasto Marki w chwili zgonu 

w trakcie realizacji 

XLI/499/2021 08.12.2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/214/2019 Rady Miasta Marki z dnia 27 listopada 2019 r. 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 

zrealizowana 
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nr uchwały data podjęcia tytuł (w sprawie) status uchwały 

XLII/500/2021 13.12.2021 
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/477/2021 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2021 r. w 
sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości 

zrealizowana 

XLII/501/2021 13.12.2021 
w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki oraz ustalenia stawki tej opłaty 

zrealizowana 

XLII/502/2021 13.12.2021 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/290/2020 Rady Miasta Marki z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości 

zrealizowana 

XLII/503/2021 13.12.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XLIII/504/2021 29.12.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

zrealizowana 

XLIII/505/2021 29.12.2021 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

zrealizowana 

XLIII/506/2021 29.12.2021 
w sprawie wydatków budżetu Gminy Miasto Marki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 
2021 

zrealizowana 

XLIII/507/2021 29.12.2021 
w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum 
Integracji Społecznej w Markach. 

zrealizowana 

XLIII/508/2021 29.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 – 2035 zrealizowana 
XLIII/509/2021 29.12.2021 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok zrealizowana 
XLIII/510/2021 29.12.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok w trakcie realizacji 

XLIII/511/2021 29.12.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok w trakcie realizacji 
XLIII/512/2021 29.12.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2022 rok w trakcie realizacji 

XLIII/513/2021 29.12.2021 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa Publicznego i 
Ochrony Środowiska na 2022 rok 

w trakcie realizacji 

XLIII/514/2021 29.12.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2022 rok w trakcie realizacji 
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Zarządzenia Burmistrza 

nr miesiąc zarządzenie burmistrza (w sprawie) 

0050.001.2021 styczeń 
ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie styczeń-marzec 2021 
roku 

0050.002.2021 styczeń 
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Marki do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 

0050.003.2021 styczeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.004.2021 styczeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.005.2021 styczeń w sprawie ogłoszenia konkursu „Melduję się w Markach i wygrywam” 

0050.006.2021 styczeń 
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców 
miasta Marki”. 

0050.007.2021 styczeń 
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i 
specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

0050.008.2021 styczeń w sprawie określenia wysokości podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla przedszkoli w Gminie Miasto Marki 

0050.009.2021 styczeń w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

0050.010.2021 styczeń 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców miasta Marki.” 

0050.011.2021 styczeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.012.2021 styczeń w sprawie ogłoszenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2021” 

0050.013.2021 styczeń 
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych 
przez Gminę Miasto Marki na rok szkolny 2021/2022 

0050.014.2021 styczeń 
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Marki na rok szkolny 2021/2022 

0050.015.2021 luty w sprawie odwołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta Marki Grzegorza Kasprowicza 

0050.016.2021 luty 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym w 2021 roku pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub/i specjalistycznej 
dla dzieci i młodzieży, będących mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.” 

0050.017.2021 luty w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.018.2021 luty 
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.012.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu 
„Kobieta Z Marką” 

0050.019.2021 luty w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 
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nr miesiąc zarządzenie burmistrza (w sprawie) 

0050.020.2021 luty w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.021.2021 luty w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

0050.022.2021 luty 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.168.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji 
Mieszkaniowej 

0050.023.2021 luty w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Markach 
0050.024.2021 luty w sprawie Regulaminu przyznawania honorowego patronatu Burmistrza Miasta Marki 

0050.025.2021 luty 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki stanowiącego Załącznik do Zarządzenia 0050.247.2020 
Burmistrza Miasta Marki  
z 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki 

0050.026.2021 luty w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku 
0050.027.2021 luty w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.028.2021 luty w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miasta Marki w zamian za święta wypadające w sobotę 
0050.029.2021 luty w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu 

0050.030.2021 luty 
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.005.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 stycznia 2021 w sprawie ogłoszenia konkursu 
„Melduję się  
w Markach i wygrywam” 

0050.031.2021 luty w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.032.2021 luty 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.242.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
prewencyjnych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników Urzędu Miasta 
Marki 

0050.033.2021 luty 
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Marki w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem 
epidemii w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

0050.034.2021 marzec 
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.201.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia 
funkcjonowania Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w Markach w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 

0050.035.2021 marzec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.036.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.037.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.038.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.039.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.040.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.041.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 



 
  

 

RAPORT 2021 

140 

nr miesiąc zarządzenie burmistrza (w sprawie) 

0050.042.2021 marzec w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
0050.043.2021 marzec w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.044.2021 marzec w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

0050.045.2021 marzec w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Marki w 2021 roku 
0050.046.2021 marzec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.047.2021 marzec 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie oceny okresowej 
Pracowników Urzędu Miasta Marki 

0050.048.2021 marzec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 
0050.049.2021 marzec w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Biurze Kadr w Urzędzie Miasta Marki 
0050.050.2021 marzec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.051.2021 marzec w sprawie powołania Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego 

0050.052.2021 marzec 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I" 

0050.053.2021 marzec 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki II" 

0050.054.2021 marzec 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III" 

0050.055.2021 marzec 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki VI" 

0050.056.2021 marzec 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki 

0050.057.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.058.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.059.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.060.2021 marzec 
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Marki w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem 
epidemii w związku  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

0050.061.2021 marzec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.062.2021 marzec 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 w 
Urzędzie Miasta Marki 

0050.063.2021 marzec w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

0050.064.2021 marzec 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.062.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru 
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Wydziale Aktywności Lokalnej CAF3 w Urzędzie Miasta Marki 
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nr miesiąc zarządzenie burmistrza (w sprawie) 

0050.065.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.066.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.067.2021 marzec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.068.2021 marzec w sprawie pierwszej aktualizacji wysokości Podstawowej Kwoty Dotacji na rok 2021 dla przedszkoli w Gminie Miasto Marki 
0050.069.2021 marzec w sprawie ogłoszenia konkursu "Melduję się w Markach i wygrywam" 

0050.070.2021 marzec 
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie kwiecień-
czerwiec 2021 roku 

0050.071.2021 marzec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.072.2021 kwiecień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.073.2021 kwiecień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.074.2021 kwiecień 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.247.2020 
Burmistrza Miasta Marki z 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki 

0050.075.2021 kwiecień 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.227.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 8 grudnia 2020r. w sprawie powołania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

0050.076.2021 kwiecień 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie oceny okresowej 
Pracowników Urzędu Miasta Marki 

0050.077.2021 kwiecień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.078.2021 kwiecień w sprawie programu pn. „Akcja sterylizacja” 
0050.079.2021 kwiecień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.080.2021 kwiecień 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021” 

0050.081.2021 kwiecień 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2021” 

0050.082.2021 maj w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.083.2021 maj w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.084.2021 maj 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.081.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Opieka 
wytchnieniowa – 2021” 

0050.085.2021 maj w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 
0050.086.2021 maj w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.087.2021 maj w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im.Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.088.2021 maj w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.Stefana Roweckiego "Grota" w Markach 
0050.089.2021 maj w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
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0050.090.2021 maj podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.091.2021 maj w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.092.2021 maj w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

0050.093.2021 maj 
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021” 

0050.094.2021 maj 
w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych, pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2021” 

0050.095.2021 maj 
zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Marki w związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w 
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

0050.096.2021 maj 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.64.2014 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 
najem i dzierżawę mienia komunalnego 

0050.097.2021 maj w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Marki 
0050.098.2021 maj w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Marki na rok szkolny 2021/2022 
0050.099.2021 maj w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.100.2021 maj w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.101.2021 czerwiec 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic 
akt dla żłobków  
i klubów dziecięcych oraz jednostek systemu oświaty Gminy Miasto Marki 

0050.102.2021 czerwiec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.103.2021 czerwiec 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. 
Piłsudskiego 95, 05-270 Marki stanowisko ds. ochrony powietrza w Wydziale Ochrony Środowiska 

0050.104.2021 czerwiec 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista/Główny Specjalista w Wydziale Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.105.2021 czerwiec w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.106.2021 czerwiec 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła 
II w Markach 

0050.107.2021 czerwiec 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pod nazwą „Opieka wytchnieniowa – 2021” 

0050.108.2021 czerwiec 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2021” 

0050.109.2021 czerwiec 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

0050.110.2021 czerwiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
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0050.111.2021 czerwiec 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.112.2021 czerwiec w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

0050.113.2021 czerwiec 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.111.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w 
Markach 

0050.114.2021 czerwiec 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Stefana Roweckiego "Grota" w Markach 

0050.115.2021 czerwiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.116.2021 czerwiec 
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie lipiec-sierpień 
2021 roku 

0050.117.2021 czerwiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.118.2021 czerwiec w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego za 2020 rok. 
0050.119.2021 czerwiec w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta Marki za 2020 rok. 

0050.120.2021 lipiec 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Markach ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

0050.121.2021 lipiec 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 4 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.122.2021 lipiec 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.123.2021 lipiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 
0050.124.2021 lipiec w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.125.2021 lipiec w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
0050.126.2021 lipiec w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

0050.127.2021 lipiec w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach 
0050.128.2021 lipiec w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.129.2021 lipiec 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.235.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie oceny okresowej 
Pracowników Urzędu Miasta Marki 

0050.130.2021 lipiec 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze Inspektor – 2 etaty w Wydziale Podatków i Opłat w 
Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.131.2021 lipiec w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Markach 

0050.132.2021 lipiec 
w sprawie oceny okresowej kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Markach, 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach oraz Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach 
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0050.133.2021 lipiec w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego "Grota" w Markach 
0050.134.2021 lipiec w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.135.2021 lipiec 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.195.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Marki 

0050.136.2021 lipiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.137.2021 lipiec w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach 
0050.138.2021 lipiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.139.2021 lipiec 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu korzystania  
z usług publicznych świadczonych w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym przez Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach oraz ustalenia cen i opłat za te usługi 

0050.140.2021 lipiec w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.141.2021 sierpień w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 
0050.142.2021 sierpień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.143.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.144.2021 sierpień 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.141.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 3 sierpnia 2021r w sprawie powołania Komisji 
Mieszkaniowej 

0050.145.2021 sierpień 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor/Starszy Inspektor w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami  
w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.146.2021 sierpień w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach 

0050.147.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. 
Stefana Roweckiego "Grota" w Markach 

0050.148.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.149.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.150.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 1 w Markach ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

0050.151.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 
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0050.152.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.153.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ubiegających się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.154.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 4 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.155.2021 sierpień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.156.2021 sierpień wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.157.2021 sierpień odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Marki 
0050.158.2021 sierpień odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Markach 

0050.159.2021 sierpień 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.244.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu korzystania  
z usług publicznych świadczonych w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym przez Mareckie Inwestycje Miejskie Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Markach oraz ustalenia cen i opłat za te usługi 

0050.160.2021 sierpień w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.161.2021 wrzesień 
w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie wrzesień-
grudzień 2021 roku 

0050.162.2021 wrzesień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.163.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.164.2021 wrzesień w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach 
0050.165.2021 wrzesień w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach 

0050.166.2021 wrzesień 
w sprawie ogłoszenia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego 

0050.167.2021 wrzesień w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 
0050.168.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.169.2021 wrzesień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 
0050.170.2021 wrzesień w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Marki 

0050.171.2021 wrzesień w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Marki 

0050.172.2021 wrzesień 
w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/365/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2021 – 2035 

0050.173.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.174.2021 wrzesień w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
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0050.175.2021 wrzesień 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor - 1 etat w Wydziale Strategii i Funduszy 
Zewnętrznych  
w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.176.2021 wrzesień w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zniszczenia kart przydziałów do formacji obrony cywilnej 
0050.177.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 
0050.178.2021 wrzesień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
0050.179.2021 wrzesień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

0050.180.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.181.2021 wrzesień w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.182.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowej poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Marki 
0050.183.2021 wrzesień w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Markach 

0050.184.2021 wrzesień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.185.2021 wrzesień 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.132.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie oceny okresowej 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Markach, Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Markach oraz Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Markach 

0050.186.2021 październik 
w sprawie zatwierdzenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego 

0050.187.2021 październik w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Marki 
0050.188.2021 październik w sprawie ogłoszenia konkursu filmowego „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

0050.189.2021 październik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 
0050.190.2021 październik w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Marki 

0050.191.2021 październik 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor - 1 etat w Wydziale Zamówień Publicznych w 
Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.192.2021 październik 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.195.2018 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 
wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Marki 

0050.193.2021 październik 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 96,89 m2 usytuowanego w budynku przy Al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 43 w Markach na okres 3 lat. 

0050.194.2021 październik w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta Marki 

0050.195.2021 październik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 
0050.196.2021 październik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.197.2021 październik 
w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych w okresie do 30 września 2021 r. w arkuszach organizacji na rok szkolny 2021/2022 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Marki 
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0050.198.2021 październik 
w sprawie ustalenia 7 stycznia 2022 roku (piątek) oraz 15 kwietnia 2022 roku (piątek) dniami dodatkowo wolnymi od pracy w 2022 roku 
w Urzędzie Miasta Marki 

0050.199.2021 październik 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego pn. Budowa  
i utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki 

0050.200.2021 październik w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 
0050.201.2021 listopad w sprawie aktualizacji w październiku 2021 roku Podstawowej Kwoty Dotacji (PKD) na rok 2021 dla przedszkoli w Gminie Miasto Marki 

0050.202.2021 listopad w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.203.2021 listopad w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 
0050.204.2021 listopad w sprawie powołania Drugiego Zastępcy Burmistrza Miasta Marki 
0050.205.2021 listopad w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki 

0050.206.2021 listopad 
w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję, do kwalifikacji wojskowej, osób zameldowanych na terenie Gminy Miasto 
Marki 

0050.207.2021 listopad w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 
0050.208.2021 listopad w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 

0050.209.2021 listopad 
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny i akademicki 2021/2022 dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki 

0050.210.2021 listopad 
w sprawie wyboru formy przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne wymienionych w 
załączniku do Uchwały Nr XXXVII/456/2021 Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz powołania Komisji Przetargowej do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych 

0050.211.2021 listopad 
w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących 
mienie komunalne wymienionych w załączniku do Uchwały Nr XXXVII/456/2021 Rady Miasta Marki z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

0050.212.2021 listopad w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 
0050.213.2021 listopad w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2022 - 2035 

0050.214.2021 listopad w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki 
0050.215.2021 listopad w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.216.2021 listopad 
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.188.2021 Burmistrza Miasta Marki z dnia 5 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia 
konkursu filmowego „Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego!” 

0050.217.2021 listopad w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki 
0050.218.2021 listopad w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.219.2021 listopad 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na najem lokalu użytkowego o pow. 96,89 m2 usytuowanego w budynku przy Al. 
Marsz. J. Piłsudskiego 43 w Markach na okres 3 lat. 
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nr miesiąc zarządzenie burmistrza (w sprawie) 

0050.220.2021 listopad 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny Specjalista - 1 etat w Wydziale Strategii i Funduszy 
Zewnętrznych  
w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.221.2021 listopad w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.222.2021 grudzień 
w sprawie wprowadzenia ogólnych procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska oraz 
utrzymania czystości i porządku 

0050.223.2021 grudzień 
w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania kontroli przedsiębiorców, którym Burmistrz Miasta Marki udzielił 
licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. 

0050.224.2021 grudzień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
0050.225.2021 grudzień w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 

0050.226.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Słoneczna" w Markach 

0050.227.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki VII" 

0050.228.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki VI" 

0050.229.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Marki w obszarze ulic: Kraszewskiego, Spacerowa, Krasińskiego, Grunwaldzka 

0050.230.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki III" 

0050.231.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Marki 

0050.232.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miasta Marki tzw. "Lisi Jar" 

0050.233.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta "Marki I" 

0050.234.2021 grudzień 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta „ Marki II” 

0050.235.2021 grudzień 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 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 5-08 tzw. 
„Sosnowa" 

0050.236.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej w Urzędzie Miasta Marki 
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nr miesiąc zarządzenie burmistrza (w sprawie) 

0050.237.2021 grudzień 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym  
w latach 2022-2024 pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, będących 
mieszkańcami Marek  
z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz powołania komisji konkursowej 

0050.238.2021 grudzień 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym  
w latach 2022-2024 pod nazwą „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci i młodzieży, będących 
mieszkańcami Marek z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym” oraz powołania komisji konkursowej 

0050.239.2021 grudzień 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym  
w latach 2022 -2024 pod nazwą „Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Marki” oraz powołania 
komisji konkursowej 

0050.240.2021 grudzień 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i 
społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022-2024 pod nazwą „Prowadzenie programu integracji społecznej 
i zawodowej dla mieszkańców Miasta Marki w Centrum Integracji Społecznej” oraz powołania komisji konkursowej 

0050.241.2021 grudzień 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Markach ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego 

0050.242.2021 grudzień 
w sprawie przyjęcia planów działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy 
Miasto Marki na lata 2022 – 2026. 

0050.243.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
0050.244.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.245.2021 grudzień w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.244.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. 
0050.246.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.247.2021 grudzień 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na dwa wolne stanowiska urzędnicze: od specjalisty do inspektora - 2 etaty w Wydziale 
Spraw Obywatelskich  
w Urzędzie Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95 05-270 Marki 

0050.248.2021 grudzień w sprawie powołania Dyrektora Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego w Markach 

0050.249.2021 grudzień 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych, przedmiotów wyposażenia w 
użytkowaniu oraz innych rzeczowych składników majątku Urzędu Miasta w Markach 

0050.250.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.251.2021 grudzień 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.245.2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 0050.244.2021 
z dnia 16 grudnia 2021 r 
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0050.252.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok 

0050.253.2021 grudzień 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w latach 2022-2024 pod nazwą „Prowadzenie programu 
integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Miasta Marki w Centrum Integracji Społecznej” 

0050.254.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 

0050.255.2021 grudzień 
w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych w okresie styczeń-marzec 2022 
roku 

0050.256.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Marki 

0050.257.2021 grudzień 
w sprawie wdrożenia w Urzędzie Miasta Marki Procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących 
zgłoszeń 

0050.258.2021 grudzień w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok. 
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