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Z Ą B KO W S KA G A Z E TA S A M O R Z Ą D O WA
ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
W czwartek 26 kwietnia br. odbyła się VIII sesja Rady Miasta podczas której miała miejsce
debata nad absolutorium dla Burmistrza Miasta Ząbki Roberta Perkowskiego.
Zgodnie z przepisami ustawy
o samorządzie gminnym absolutorium jest oceną realizacji
budżetu w danym roku. Rok
2006, ze względu na wybory i
zmianę Burmistrza był rokiem
specyficznym. Przez ponad 11
miesięcy za realizację budżetu
odpowiadał Burmistrz Jerzy Boksznajder, a jedynie za część grudnia Burmistrz Robert Perkowski.
Komisja Rewizyjna, która
dokonuje oceny sprawozdania z
realizacji budżetu i przygotowuje
wniosek w kwestii absolutoryjnej
miała problem z wypracowaniem
właściwego rozstrzygnięcia tej
kwestii. Z jednej strony Komisja
stwierdziła bardzo niski stopień

realizacji inwestycji zapisanych w
budżecie 2006 r. (68,29%) oraz
ich złą jakość (przypadki budowy
dróg niezgodnie z prawem i sztuką budowlaną). Komisja stwierdziła też zaniechania poboru dochodów z opłaty targowej. Z drugiej
strony uznała, że za powyższe
nieprawidłowości nie może
ponieść konsekwencji nowy Burmistrz. Ostatecznie Komisja
Rewizyjna przedłożyła Radzie
wniosek o udzielenie Burmistrzowi
Perkowskiemu absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Szarubko na Sesji
tak zarekomendował Radzie
Miasta wniosek o udzielenie
absolutorium: „Burmistrz miał

miesiąc na wprowadzenie jakichkolwiek zmian, a większość nieprawidłowości spoczywa na jego
poprzedniku. Dlatego w ocenie realizacji budżetu Komisja Rewizyjna
wnosi o podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Ząbki”.
Ostatecznie w głosowaniu 15
radnych było za udzieleniem
absolutorium, 2 radnych wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciwko udzieleniu. Tym
samym Rada Miasta podjęła
uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Robertowi Perkowskiemu
absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Miasta za 2006 rok.
red.

KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Stabilna i silna pozycja firmy
to marzenie każdego przedsiębiorcy. Utrzymanie raz zdobytego klienta
wymagajednak
wiele wysiłku
i pokaźnych
wydatków.
Konkurencja
nie śpi. Gdzie
znaleźć środki
na rozwój firmy
i tym samym
uatrakcyjnienie
swojej oferty?
Na to i wiele
innych pytań
starali się odpowiedzieć prelegenci konferencji „Przedsię-

biorca i pracodawca w nowym
okresie programowania funduszy strukturalnych w Polsce
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praw miejskich
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Zgodnie z wymogami
Narodowego Funduszu
Zdrowia prosimy
wszystkich pacjentów
przychodni przy ul. Orla 1
o ponowne wypełnienie
deklaracji przynależności
do naszej przychodni
i wyboru lekarza,
pielęgniarki i pielęgniarki
położnej

2007–2013”, która odbyła się
12 kwietnia br. w Wołominie.

Burmistrz Miasta Ząbki,
Przewodniczący Rady Miasta oraz Proboszcz Parafii
Miłosierdzia Bożego zapraszają wszystkich mieszkańców na Mszę Św. w intencji
Miasta Ząbki z okazji 40-lecia nadania praw miejskich
w dniu 15 czerwca 2007 r.
o godzinie 18.00.
Sylwester Marzoch

Organizatorem spotkania było
starostwo powiatu, a patronat
nad nim objął sam marszałek
województwa mazowieckiego.
Celem konferencji było udzielenie ogólnych informacji o
instytucjach
pomagających
w aplikowaniu o środki unijne oraz o tym, na jakie cele
są dostępne. Do wygłoszenia
wykładów zostali zaproszeni
przedstawiciele Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Agencji
Rozwoju Mazowsza S.A.,
Mazowieckiego Regionalnego
Funduszu Pożyczkowego Sp.
z o.o., Spółdzielczego Banku
Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, Powiatowego Urzędu
Pracy. Materiały przydatne
przedsiębiorcom dostarczyła
również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Gościem specjalnym konferencji był wicemarszałek województwa Jacek Kozłowski, który
przywiózł ze sobą dobre wiadomości dla przedsiębiorców.
Poinformował, że trwają prace
nad uproszczeniem procedur
aplikacyjnych, co znacząco uła-
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FESTYN MIEJSKI Z OKAZJI DNI ZĄBEK
Urząd Miasta Ząbki i Miejski
Ośrodek Kultury zapraszają
w dniu 17 czerwca br. (w niedzielę) na FESTYN MIEJSKI
Z OKAZJI DNI ZĄBEK.
Na scenie będziemy mogli
podziwiać aktorów i piosenkarzy, nie tylko rodzimych. W
programie przewidziany jest
występ teatrzyku dla dzieci w
wykonaniu zespołu „0'karyna”,
recital Krystyny Giżowskiej i
koncert zespołu „Golden Life”.
Obok znakomitych gości wystąpią: Klub Tańca Nowoczesnego
„FART” i Chór Seniora „Złota
Jesień". Umiejętnościami popiszą się także nasi młodsi artyści
– przedszkolaki oraz reprezentanci szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzież i dorosłych
zapraszamy również na godzinę
dwudziestą – na dyskotekę!
Wiele atrakcji czeka na
naszych gości także poza sceną.
Będą to: zamki pneumatyczne,
przejażdżki konne, koło garn-

carskie (z możliwością wykonania własnych prac w czasie trwania festynu), kawiarenka, grill
i loteria fantowa zorganizowana
przez Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej,
wystawa i kiermasz prac pracowni plastycznej MOK oraz
konkurs plastyczny. Zapraszamy również do punktów zorganizowanych przez Polskie
Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów KLANZA.
W sobotę 16 czerwca zapraszamy do Parku Miejskiego o
godz. 19.30 na koncert zespołu
LUMEN z udziałem chórów:
CARMINA z Ząbek i międzyparafialnego ICHTHIS.
Gościnnie wystąpi p. Marek
Bałata. W programie: fragmenty pop-oratorium o Miłosierdziu
Bożym oraz fragmenty Psalmów
Dawida.
Wszystkich serdecznie zapraszamy i życzymy dobrej zabawy
MOK

twi dostęp do funduszy i programów unijnych. Ponadto wnioski
będzie można składać nie tylko
w Urzędzie Marszałkowskim w
Warszawie, ale i w jego delegaturach na Mazowszu.
Na zakończenie konferencji
została przeprowadzona ankieta badająca poziom zainteresowania przedstawiona tematyką.
Jak zapewnił pomysłodawca
konferencji, wicestarosta Piotr

Uściński na pytanie, czy spotkanie spełniło ich oczekiwania
zdecydowana większość uczestników odpowiedziała twierdząco.
Kolejna konferencja, tym razem
bardziej szczegółowa, odbędzie
się jesienią, kiedy znane będą
zasady aplikowania o środki.
Obecnie instytucje wdrażające projekty unijne negocjują z
Brukselą treści programów
i sposób wnioskowania.
red.

ZAPRASZAMY NA RODZINNY FESTYN
REKREACYJNY Z OKAZJI DNI ZĄBEK
Atrakcje:
3 Rodzinne konkurencje sportowe/waga p³aczu, rzuty do
celu, przeci¹ganie liny, slalom z pi³k¹, strza³ do bramki,
wspinaczka po skrzyniach, skoki w workach i inne/.
Ka¿dy uczestnik otrzymuje KARTÊ STARTOW¥, na której zbiera
punkty za udzia³ w poszczególnych konkurencjach. Po zakoñczeniu zabawy oddaje kartê do punktu, gdzie otrzymuje nagrodê.
Dzieci otrzymuj¹ dodatkowe punkty za udzia³ rodziców we wspólnej zabawie
3 Aerobik w plenerze
3 Turniej siatkówki – gra rekreacyjna oraz rozgrywki miêdzyszkolne
3 Cross rowerowy – uczestnicy zg³aszaj¹ siê do organizatorów
w dniu zawodów, obowi¹zuj¹ kaski.
Pokazy rowerowe.
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CO SŁYCHAĆ U BURMISTRZA?

Redakcja – Dlaczego ulica
Popiełuszki nie została jeszcze
ukończona?
Burmistrz Robert Perkowski
– Trafiliśmy na trudny problem.
Studzienki telekomunikacyjne
znajdują się w innych miejscach,
niż w projekcie. Wykonawca po
wkroczeniu na plac budowy próbował realizować projekt ulicy
Popiełuszki. Okazało się jednak,
że z powodu źle zinwentaryzowanych studzienek nie jest to
możliwe. Żaden podwykonawca
nie chce się podjąć ich przebudowy. Poprosiłem o pomoc w tej
sprawie Telekomunikację Polską
S.A., gdyż to oni są teraz użytkownikami tej sieci. Niestety,
będzie nas to sporo kosztowało
i opóźni inwestycję.
Red. – Zbliża się okres letni.
Kiedy Ząbki przestaną trapić
problemy z wodą?
Burmistrz R.P. – By zlikwidować problem z dostarczaniem
wody do Ząbek należy wybudować dodatkowe zasilenie miasta
od strony ulicy Chełmżyńskiej.
MPWiK jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowych
i finalizuje formalną część budowy sieci wodociągowej, która
zasili w wodę Ząbki właśnie od
południa. Najbardziej prawdopodobny termin realnego podłączenia nas to czwarty kwartał
tego roku. W przyszłym roku
nie powinniśmy mieć już problemów z wodą.
Red. – Czy zdarzyło się Panu
Burmistrzowi zareagować np.
w akcji „Śmiecisz? Płacisz!”.
Burmistrz R.P. – Każdy z nas,
mieszkańców Ząbek, powinien
reagować na to co dzieje się w
naszym mieście. To jest nasze
wspólne miasto, a nie tylko
i wyłącznie burmistrza czy urzę-

du. Osobiście reaguję gdy widzę
akty wandalizmu lub jawnego
zaśmiecania. Kilka dni temu
zwróciłem uwagę osobie wyrzucającej śmieci, która w odwecie
próbowała mnie zastraszyć, co jest
karalne. Najprawdopodobniej
sprawę przekażę do prokuratury.
Ponadto pomagałem Policji w
tropieniu wandali dewastujących
znaki drogowe. Tylko gdy będziemy reagowali na takie sytuacje,
będzie widać poprawę. Wspólnie
zadbajmy o nasze otoczenie i nie
tolerujmy chamstwa.
Red. – Kiedy będzie odebrana
sala gimnastyczna Gimnazjum
nr 2?
Burmistrz R.P. – Odbiór
powykonawczy obiektu prawie
się zakończył. Ponieważ oddał
obiekt do użytku z dużym opóźnieniem zamierzamy naliczyć
przysługujące nam karne odsetki. Każde pieniądze są dla nas
ważne i liczymy, że za opóźnienie będziemy mogli wyegzekwować ok. 200.000 zł. To są
konkretne pieniądze. Już mamy
plany, jak je rozdysponować.
Po odbiorze powykonawczym
będziemy mogli dopuścić ten
obiekt do użytku. Wcześniej jednak muszą go odebrać inne służby jak Państwowa Straż Pożarna,
inspektor nadzoru budowlanego. Zapewniam Państwa, że
obiekt jest ładny, funkcjonalny
i bardzo nowoczesny.
Red. – Podobno ma być utworzone w Urzędzie Miejskim
nowe stanowisko pracy – ochrona środowiska?
Burmistrz R.P. – Na ostatniej sesji zabezpieczono na to
stanowisko odpowiednie środki. W tej chwili trwa procedura
konkursowa, w wyniku której
zostanie wyłoniony pracownik.
W Ząbkach do tej pory ochroną
środowiska nikt się nie zajmował. Dla porównania w Kobyłce
ochroną środowiska zajmują się
trzy osoby, w Wołominie aż sześć
osób. To ważne stanowisko jest
w każdym mieście. Stanowisko
ochrony środowiska to jest nic
innego jak próba rozwiązania
problemu np. śmieci na ulicach,
niebezpiecznych odpadów, karania za zanieczyszczanie, wydawanie pozwoleń itp.

WYBORY ŁAWNIKÓW
W październiku Rada Miasta
Ząbki wybierze ławników do:
Sądu Okręgowego Warszawa
– Praga, Sądu Rejonowego dla
Warszawy Pragi – Południe
– Sądu Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych oraz do Sądu
Rejonowego w Wołominie.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 czerwca bieżącego roku.
Ławnikiem może zostać ten, kto:
1) posiada obywatelstwo pol-

2)
3)
4)

5)
6)

7)

skie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na
stan zdrowia, do pełnienia
obowiązków ławnika,
posiada
co
najmniej
wykształcenie średnie.

Redakcja – Co Pan burmistrz
sądzi o linii autobusowej 199?
Burmistrz R.P. – Bardzo
się cieszę, że linia ruszyła.
Mieszkańcy uważają, że linia
bardzo się sprawdziła. By przejechać się pierwszym autobusem (kursem) tej linii, w dniu
jej uruchomienia obudziłem
się o godz. 4 rano i pojechałem aż na samą zajezdnię. Ku
mojemu zdziwieniu tym autobusem jechały do Ząbek trzy
inne osoby. Linia cieszy się
coraz większą popularnością.
Lokalizacja dotychczasowych
przystanków to kompromis
między tym, czego żądał ZTM,
a co mogły nam zatwierdzić
powiatowe służby. Jednakże
obiecuję, że niektóre przystanki zmienią swoją lokalizację na
lepszą, np. ten przy Poczcie.
To co dla specjalistów wygląda
dobrze na mapie, nie zawsze
sprawdza się w praktyce.
Red. – Czy nowa organizacja ruchu na niektórych ulicach
nie wprowadziła zamieszania w
płynności przemieszczania się?
Burmistrz R.P. – Przez pierwsze dni dochodziły do mnie
informacje, że było zamieszanie na zmienionych odcinkach.
Wynikało ono z przyzwyczajeń
kierowców. Podobno dochodziło nawet do drobnych stłuczek.
Nie da się uniknąć takiego zamieszania, gdy wielu kierowców jeździ na pamięć. Do oznakowania
pionowego, które odpowiednio
wcześnie uprzedzało o zmianach, zostały domalowane znaki
poziome, tak aby wszystko było
jeszcze bardziej czytelne.
Po pewnym czasie mieszkańcy
uważają nawet, że jest to bardziej praktyczne rozwiązanie.
Dzięki temu ruch na przejeździe kolejowym w Ząbkach
jest bardziej płynny, ponieważ
samochody opuszczające przejazd mają pierwszeństwo. Ulica
Kwiatowa z uwagi na jej wąską
jezdnię stała się jednokierunkowa, ale bezpieczna.
Stopniowo będziemy dokonywali innych zmian usprawniających ruch w mieście np. w celu
ułatwienia przejazdu autobusów. Będziemy przebudowywali
niektóre skrzyżowania, lecz to
musi zająć trochę czasu.
Red. – Czy kontynuuje Pan
tradycję częstych wizytacji

i odwiedzania różnych jednostek naszego miasta, zwłaszcza
szkół?
Burmistrz R.P. – Niestety
mam nieco inne podejście
i moje wizyty w szkołach są
raczej podyktowane względami
praktycznymi niż towarzyskimi.
Przyznam szczerze, że może w
przyszłości będę częściej wizytował podległe jednostki, ale
obecnie mam sporo innych
zajęć. Cenię sobie środowisko
pedagogiczne i bardzo je lubię.
Natomiast teraz mogę wybierać,
czy załatwiam jakąś sprawę, czy
też jeżdżę na kawę. Wolę ten
czas wykorzystać praktycznie a
na kawę pozwolę sobie później.
Red. – „Radio dla Ciebie” zrobiło audycję radiową w Ząbkach.
Co Pan o niej sądzi?
Burmistrz R.P. – Faktycznie,
takie wydarzenie miało miejsce
w naszym mieście. Była to audycja na żywo – godzinna debata
regionalna na temat transportu
zbiorowego w kontekście integracji transportu Warszawy z
miejscowościami podwarszawskimi. Zabiegałem o taką audycję z naszego miasta i udało się.
Uważam ją za bardzo wartościową. Padły w niej istotne deklaracje ze strony przedstawicieli
Kolei Mazowieckich i dyrektora ZTM Leszka Ruty, mówiące
chociażby o tym, że wspólny bilet
aglomeracyjny na pociąg będzie
uruchomiony już od 1 czerwca
br. Jeżeli my, jako Ząbki jesteśmy do tego gotowi od dawna
to znaczy, że już od czerwca
będziemy mogli się poruszać
do Warszawy Wileńskiej dużo
taniej i szybciej.
Red. – Jak przebiegają konsultacje z młodzieżą w sprawie
skateparku?
Burmistrz R.P. – Wczoraj
odbyło się spotkanie z naszą
młodzieżą i przedstawicielami firmy Techramp projektującą i wykonującą skateparki. Wybudowanie takiego
obiektu jest dość drogie.
Zaproponowana podstawowa wersja to koszt ponad
250.000 zł, do tego przygotowanie terenu podłoża (kwota
100.000 zł) i koszt ogrodzenia
i oświetlenia. Całkowity koszt
takiej podstawowej wersji skateparku to ponad 400.000 zł.
Według naszej młodzieży, taki

obiekt jest za mały. Skatepark,
który odpowiada ich oczekiwaniom kosztuje jednak ok.
1 mln zł. Będziemy negocjowali.
Red. – Czy planowane są
jakieś nowe zakupy dla Miejskiego Zakładu Komunalnego
w Ząbkach?
Burmistrz R.P. – Planujemy
zakupić dla MZK przynajmniej
jeden nowy ciągnik. Przydałby
się zimą do odśnieżania. Będące
na stanie dwa ciągniki są już za
słabe i za stare. Ulegają awariom,
spalają dużo oleju, nie są w stanie
pociągnąć dużego pługa. Nowy
ciągnik byłby wielofunkcyjny,
przystosowany do wielu rzeczy.
Na zimę mamy zamiar dokupić do niego również solarkę.
W przyszłym roku planujemy
zainwestować we własne urządzenia do naprawy nawierzchni
dróg. Tak, jest to duży wydatek, ale w długim okresie czasu
uwzględniając możliwość świadczenia usług dla sąsiednich gmin
może się okazać bardzo ekonomicznym i praktycznym rozwiązaniem dla nas.
Red. – Jak przebiegają odbiory w ul. Powstańców?
Burmistrz R.P. – Obecnie
trwa odbiór wykonanych prac
w ulicy Powstańców. Chciałbym
uspokoić wszystkich Państwa,
gdyż wykonawca zrealizował
inwestycję zgodnie ze złożonym
mu zleceniem. Błędem jest to,
że w zeszłym roku ogłoszono
przetarg tylko na częściowe
wykonanie robót tj. jedynie na
wylewkę asfaltową na istniejącej
drodze technologicznej (płyty
betonowe) oraz wybudowanie
jednostronnego chodnika. Tak
nie powinno być, dlatego nie
traktujemy tej inwestycji jako
docelowej. Musimy być świadomi, że ul. Powstańców po
uregulowaniu własności gruntów będzie musiała być od
nowa przebudowana. Szkoda,
bo wydając milion złotych na
obecną wylewkę, wolałbym za tę
kwotę wykonać jedną trzecią tej
drogi, ale już w wersji docelowej
z chodnikami, z odwodnieniem,
zatoczkami i ze ścieżką rowerową. Obecne wykonawstwo to
prowizorka, którą musimy zaakceptować.
Red. – Dziękuję za rozmowę.
Burmistrz R.P. – Dziękuję.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach
powszechnych i innych
sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład
organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę
postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz
inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie
wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada
dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem
jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Prawo zgłaszania Radzie
Miasta Ząbki kandydatów na
ławników przysługuje:
1) prezesom sądów,
2) stowarzyszeniom, organizacjom, i związkom zawodowym oraz innym organizacjom zarejestrowanym
na podstawie przepisów

prawa z wyłączeniem partii
politycznych,
3) dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących
stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników
do orzekania z zakresu prawa
pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na
ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór
jest udostępniony w kancelarii
Urzędu Miasta Ząbki w oraz
na stronie BIP: www.umzabki.
bip.org.pl, a także internetowej: www.ms.gov.pl.

CO SŁYCHAĆ? – wydawca: Rada Miejska w Ząbkach
redaktor naczelny: Adam Karłowicz e-mail: coslychac0@op.pl, tel. 0 790 248 910
redakcja: Ząbki, ul Wojska Polskiego 10, tel. 022 781 68 14 do 17
łamanie i druk: Oficyna Drukarska, ul. Sokołowska 12 A, tel/fax: 022 632 83 52; fax: 022 631 49 40
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Nakład: 5000 egz.

2

Cd. na str.3

sowy remont i budowę głównych
dróg w Ząbkach.
Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie w roku budżetowym 2007
kredytu z Funduszu Rozwoju
Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego w
wysokości 500.000 zł na kompleksowy remont i budowę głównych
dróg w Ząbkach.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na budowę Szkoły
Podstawowej Ząbki Południowe.
Rada Miasta wyraziła zgodę na
zaciągnięcie w roku budżetowym
2007 kredytu w banku w wysokości 2.616.191 zł na inwestycję:
Szkoła Ząbki Płd. z wyposażeniem oraz wykonanie studium
wykonalności.
Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych
z przeznaczeniem na przebudowę
kanalizacji sanitarnej w ul. Jana
Pawła II i ul. Sikorskiego.
Wyrażono zgodę na zaciągnięcie na rok budżetowy 2007
dwóch pożyczek w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie: na przebudowę kanału na
ul. Jana Pawła II – w wysokości
535.000 zł. oraz na przebudowę
kanału w ul. Sikorskiego odc. od
ul. Kwiatowej do ul. Harcerskiej
(I etap) – w wysokości 280.000 zł.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na budowę
magistralnej sieci wodociągowej.
Radni wyrazili zgodę na
zaciągnięcie w roku budżetowym
2007 kredytu w Banku Ochrony
Środowiska z dopłatą do oprocentowania z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 975.000 zł
na magistralną sieć wodociągowa: I etap – ul. Piotra Skargi,
II etap – ul. Rychlińskiego – ul.
Sobieskiego – przejście przez tory
do ul. 3-go Maja.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na budowę sieci
wodociągowej w ul. Powstańców
od wysokości bloków Dozbud do
granic Miasta Ząbki.
Wyrażono zgodę na zaciągnięcie w roku budżetowym
2007 kredytu w Banku Ochrony
Środowiska z dopłatą do oprocentowania z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości 255.000 zł na inwestycję – wodociąg w ul. Powstańców od wysokości bloków Dozbud
do granic Miasta ul. Piłsudskiego.
Uchwała w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ząbki
na lata 2007–2013.
We wspomnianej uchwale
poprawiono błąd dotyczący publikacji tejże uchwały.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki.
Radni zdecydowali, że należy przystąpić do sporządzania
zmiany Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Ząbki,
uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Ząbkach Nr 210/
XXXIV/98 z dnia 15 czerwca
1998 r. Takie Studium według
burmistrza Roberta Perkowskiego uporządkuje wiele kwestii np.
zabudowy mieszanej w południo-

wych Ząbkach, wykreślenia pewnych ulic i innych zmian odzwierciedlających stan rzeczywisty.
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
Przystąpiono do prac związanych z opracowaniem nowego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ząbki.
Uchwały w sprawie nadania
nazw ulicom.
Nadano
nazwę:
Piotra
Olszewskiego – drodze położonej na zachód od ulicy Bocianiej
do granicy miasta, poniżej ulicy
Warszawskiej, składającej się
z działek nr: 8/2, 1/51, 1/21 i 23
z obrębu 3–20.
Nadano nazwę: Gen. Władysława Andersa – drodze stanowiącej odcinek pomiędzy
ulicami Szwoleżerów i Gajową,
równoległej do ulic Jaśminowej
i Świerkowej, składającej się
z działek nr: 14,10/3 i 10/4
z obrębu 3–17.
Skargi na burmistrza Miasta
Ząbki.
Przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej zreferował trzy skargi
na działalność burmistrza. Skargi
dotyczyły odmowy zwrotu pieniędzy z umów partycypacyjnych na
budowę wodociągów. Zgodnie
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzenie ścieków budowa wodociągów
w ulicach jest zadaniem miasta
i mieszkańcy nie mają obowiązku
partycypowania w tych kosztach.
Głosowanie w kwestii rozpatrzenia skarg przełożono na następną
Sesję Rady Miasta, na której mają
być głosowane propozycje zasad
zwrotu niesłusznie pobranych
opłat partycypacyjnych.
red.

o zasiedzenie, zależy od tego
czy posiadanie nieruchomości
jest w dobrej, czy złej wierze.
W pierwszym przypadku termin
wynosi lat 20, w drugim lat 30.
Co do terminów zasiedzenia to
należy mieć na uwadze, że uległy one wydłużeniu (ustawa z
dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie
ustawy Kodeks cywilny, Dz. U.
z 1990 r. Nr 55 poz. 321). Do
przypadków, gdy okres zasiedzenia upłynął przed dniem
wejścia w życie tej ustawy będą
miały zastosowanie stare okresy
zasiedzenia tj. terminy: 10-letni
i 20-letni.
O tym jak istotne jest przejęcie przez miasto gruntów leżących w pasie dróg i ulic można
się było przekonać, kiedy miej-

skie inwestycje były przerywane,
gdyż okazywało się, że nie należą
do gminy. Naocznie stwierdziliśmy jak bardzo szkodliwe jest
zaniechanie wykupu gruntów od
pierwotnych właścicieli.
Tymczasem dzisiaj nie wiemy
nawet ile gruntów należy pozyskać i jakie konkretnie kwoty
wchodzą w rachubę (szacunkowo
mówi się o 10–20 hektarach).
Dlatego też Klub Radnych
Czas Na Ząbki przygotował
projekt uchwały zmierzający
do całościowego uregulowania tych zagadnień. Zgodnie z
nim ma zostać przygotowana
strategia wykupu nieruchomości przeznaczonych w planach
miejscowych na cele publiczne
albo nieruchomości, dla któ-

rych wydana została decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierająca odpowiedzi na pytania:
O określenie
nieruchomości
z podaniem oznaczeń z księgi
wieczystej;
O cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna;
O powierzchnię nieruchomości
O wartość nieruchomości.
O termin wykupu nieruchomości.
Przyjęcie takiej Strategii da
mieszkańcom pewność, że ich
roszczenia zostaną zaspokojone
a miastu pozwoli zaplanować
wydatki w najbliższych latach.
radny Krzysztof Laskowski
Klub Radnych
CZAS NA ZĄBKI

VIII SESJA RADY MIASTA
Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Ząbki za rok 2006.
Radni udzielili absolutorium dla
Burmistrza Miasta Ząbki Roberta
Perkowskiego. Więcej na pierwszej stronie.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta
Ząbki na rok 2007.
Rada dokonała szeregu zmian
w budżecie bieżącego roku.
Najistotniejsze zmiany to:
– zwiększenie o 320 tys. zł wydatków na lokalny transport zbiorowy (linia 199);
– zwiększenie o 918 tys. zł
wydatków na remont i budowę głównych dróg w mieście
(przygotowanie dokumentacji
technicznej, raportów oddziaływania na środowisko, studium
wykonalności);
– zwiększenie o 559 tys. zł wydatków na administrację (w tym
diety radnych, dodatkowe etaty
w Urzędzie Miasta, budowę
łącznika pomiędzy budynkami
Urzędu Miasta);
– zmniejszono o 386 tys. zł
wydatki na oświatę i wychowanie (w tym dotację dla przedszkoli niepublicznych, remont
Przedszkola Publicznego nr 3,
realizację programu profilaktyki zdrowotnej wraz z budową
obiektów sportowo-rekreacyjnych);
– zmniejszono o 690 tys. zł wydatki na gospodarkę ściekową i
ochronę wód (w tym budowę
wodociągów w drodze wojewódzkiej DW634)
Ustalenie diet dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i radnych.

Rada zmieniała zasady naliczania diet dla radnych. Do tej
pory diety były wypłacane za
udział w Sesjach Rady i posiedzeniach komisji. Według nowych
zasad diety będą ryczałtowe.
Nieobecność na Sesjach i posiedzeniach będzie skutkowało
utratą części diety. W przypadku
nieobecności na wszystkich posiedzeniach w miesiącu dieta nie
będzie przysługiwać. Diety wynoszą od 65% (Przewodniczący
Rady) do 35% (radny) półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.
Protokół Komisji Rewizyjnej
z kontroli działań burmistrza w
zakresie realizacji uchwały Rady
Miasta dotyczącej usytuowania
wysypiska odpadków przy elektrociepłowni Kawęczyn.
Rada przyjęła protokół do wiadomości. Kontrolowano działania
burmistrza od 6 lipca do 11 listopada ubiegłego roku. Wystosowano
zalecenia: stosowanie instrukcji
kancelaryjnej, stały kontakt z prokuraturą rejonową, bieżące przekazywanie Radzie dokumentów,
przeprowadzenie kompleksowych
prac geologicznych z nadleśnictwem Drewnica oraz egzekwowanie należnego odszkodowania.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na budowę drogi
ul. Popiełuszki.
Wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu w wysokości 851.184
zł na inwestycję w ul. Popiełuszki
na 2007 r. Spłata kredytu nastąpi
w latach 2008–2012.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na komplek-

MIASTO PRYWATNE

Być może nowi mieszkańcy
naszego miasta o tym nie wiedzą, ale duża część ulic została
zbudowana na gruntach prywatnych, problemy jakie z tego
wynikają łatwo można zauważyć
przy ewentualnych wypadkach

drogowych i stłuczkach, ale to
jest temat na odrębny artykuł.
Ostatnio często spotykam się
z pytaniami mieszkańców, kiedy
wreszcie zostaną im wypłacone odszkodowania za grunta
zajęte pod użyteczność publiczną lub planowane na ten
cel. Jest to o tyle istotne, że
– jak wynika z informacji mieszkańców – w przypadku części
gruntów nastąpiło przejęcie na
rzecz miasta nieruchomości
przez zasiedzenie. Zasiedzenie
jest to, przejęcie gruntów bez
odszkodowania dla pierwotnych
właścicieli. Zgodnie z prawem
okres, po jakim można wystąpić

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA KAŻDEJ POLKI
(Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi)
Przypominamy, iż każda mieszkanka naszego miasta w wieku między 50 a 69 lat może zgłosić się, bez skierowania lekarskiego, do wybranego przez siebie ośrodka realizującego Program Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi. Celem programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi. W ramach programu wykonuje się badania mammograficzne – 2x2 zdjęcia wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę. Jeżeli będzie potrzeba dalszej diagnostyki, kobieta otrzymuje skierowanie do poradni realizującej
dalszy etap programu, w której bezpłatnie wykonane będą, w zależności od wskazań lekarskich: mammografia uzupełniająca, USG piersi, biopsja cienko- lub gruboigłowa. Kontakt dla pacjentek: Mazowiecki
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Chałubińskiego 8,00–613 Warszawa,
tel: 022 582 84 40, 022 582 84 41, 022 582 84 42, 022 582 84 43, 0609 192 266, www.nfz-warszawa.pl.
Przykładowe najbliższe ośrodki wykonujące bezpłatne badania: Wołomin, ul. Gdyńska1/3,
tel. 022 763 31 83, 022 763 31 00, Warszawa, ul. Kondratowicza 8, tel. 022 326 54 81, Warszawa,
UM
ul. Gilarska 86c, tel. 022 311 77 77.

WYBORY ŁAWNIKÓW c.d. ze str. 2
Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
4) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego przyjmowane
będą w godzinach pracy Urzędu Miasta Ząbki w Kancelarii (wejście A, pokój 3 na parterze) do dnia 30 czerwca 2007 r.
WAŻNE: Zgłoszenia kandydatów które nie spełniają wymogów
określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły po
terminie pozostawia się bez biegu.
UM
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROKU
15 marca br. Burmistrz przedłożył Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji budżetu za 2006 rok. Pełny tekst sprawozdania dostępny jest w Biurze Rady Miasta.
Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty ze sprawozdania.
red.
Dz.

Rozdz.

§

700
70005

plan na
dzień
31.12.2006 r.

dochody
wykonane

%
realizacji
planu

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 141 631

3142939,99

100,04

GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI

3 141 631

3 142 939,99

100,04

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych

444 817

460 215,85

103,46

0760

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

118 734

122 241,49

102,95

54 000

50 955,94

94,36

2 490 054,60

99,39

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

3 756

4 063,90

108,20

0920

Pozostałe odsetki od posiadanych środków
na rachunkach bankowych

8 000

8 081,21

101,02

75011
2010
2360

6 863

7 327,00

106,76

419 652,03

108,84

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

99 369

101 279,64

101,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej

96 122

96 122,00

100,00

75023

Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
URZĘDY GMIN

2010

75109

2010
754
75412
2710
75414

72,00

81 811,75

114,78

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

214 428

236 200,64

110,15

Pozostałe odsetki od posiadanych środków
na rachunkach bankowych

214 428

236 200,64

110,15

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

56 551

52 935,97

93,61

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

3 504

3 501,03

99,92

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej

3 504

3 501,03

99,92

WYBORY DO RAD GMIN, RAD
POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW,
WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I
PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA
GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

53 047

49 434,94

93,19

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej

53 047

49 434,94

93,19

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14 579

14 579,00

100,00

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

14 579

14 579,00

100,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących

14 579

14 579,00

100,00

0

0,00

OBRONA CYWILNA
2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ

756

75601
0350
0910

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

14 599 434

Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓŻNE ROZLICZENIA

1 731 387
7 453 173

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI
OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

7 450 027

7 450 7,00

100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 450 027

7 450 027,00

100,00

3 146

1 146,40

36,44

3 146
609 664
37 124

1 146,40
657 622,14
36 738,11

36,44
107,87
98,96

17 568

17 268,80

98,30

758

75814
801
2030
2707
80104
0690
2310
80195

851

6640
85195
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214

0

0,00

28 280 200

28 738
215,52

2010
2030
85219
2030
85228

85278
2010
85295
179 500

189 398,17

105,51

Podatek od działalności gospodarczej
opłacanej w formie karty podatkowej

177 000

187 276,70

105,81

Wpływy z różnych dochodów
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin
PRZEDSZKOLA
Wpływy z opłat różnych
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
OCHRONA ZDROWIA
LECZENIE AMBULATORYJNE
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącej instytucją
wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej

2030
854
85415

% realizacji
planu

104,61
91,19
99,97

19 556

19 469,31

99,56

560 141
369 142

616 170,23
425 172,00

110,00
115,18

190 999

190 998,23

100,00

12 399

4 713,80

38,02

12 399

4 713,80

38,02

107 109
106 509

106 709,00
106 509,00

99,63
100,00

106 509

106 509,00

100,00

600

200,00

33,33

600

200,00

33,33
98,51

POMOC SPOŁECZNA

4 109 176

4 048 110,81

ŚWIADCZENIA RODZINNE

3 388 800

3 339 799,48

98,55

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE
Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej

3 388 800

3 339
799,48

98,55

31 000

29 868,37

96,35

31 000

29 868,37

96,35

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

424 800

415 684,19

97,85

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

311 800

305 277,29

97,91

113 000

110 406,90

97,71

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

121 000

120 782,77

99,82

Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin

121 000

120 782,77

99,82

1 600

0,00

0,00

1 600

0,00

0,00

10 676

10 676,00

100,00
100,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE
2010

101,62

DOCHODY

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

114,49

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

103,19

0020

16 851
593,78
15 272
726,00
1 578 867,78
7 451 73,40

85121

71 275

0920

75101

158,84

360,00

Wpływy z opłat różnych

751

5 157,64
82 171,75

0690
75095

3 247

500

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

16 330 821

2030

71 775

0590

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

75621

80101

385 572

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

dochody
wykonane

§

0970
2 505 461

Wpływy z różnych dochodów

plan na dzień
31.12.2006 r.

Rozdz.

2920

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości

0970

Dz.

75801

0770

750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na
realizację zadań z zakresu administracji rządowej
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH
Dotacja celowa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin

10 676

10 676,00

131 300

131 300,00

100,00

131 300

131 300,00

100,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

104 772

104 772,00

100,00

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

104 772

104 772,00

100,00

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

104 772

104 772,00

100,00

2 500

2 121,47

84,86

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO LEŚNEGO
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO
PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

4 729 909

4 473 825,98

94,59

2440

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizację zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych

545 531

545 531,00

100,00

0310

Podatek od nieruchomości

3 226 000

3 271 686,63

101,42

0330

Podatek leśny

3 000

4 261,00

142,03

0340

Podatek od środków transportowych

90 000

89 157,66

99,06

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

797 160

494 265,62

62,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

68 218

68 924,07

101,04

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO
LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW
I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH

5 570 470

5 851 275,70

105,04

0310

Podatek od nieruchomości

2 234 612

2 291 089,53

102,53

podatek rolny

0

0

0

0,00

0340

Podatek od środków transportowych

558 067

573 940,37

102,84

karta podatkowa

218 987

201 756

187 277

0,42

0360

Podatek od spadków i darowizn

470 000

501 312,42

106,66

podatek od środków transport.

433 275

601 799

663 098

1,48

podatek od spadków i darowizn

279 347

225 405

501 312

1,12

75615

75616

2030
900
90095
6290

0

1 561,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

0

1 561,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
pozyskanych z innych źródeł

0

1 561,00

44 262 427

44 738 270,86

RAZEM

101,08

Struktura dochodów Miasta Ząbki w 2006 roku
2004

%
udziału

2006

2005

DOCHODY

32 611 059

36 823 303

44 738 271

Dochody własne

11 671 337

11 720 001

15 269 488

34,13

5 053 344

5 172 113

5 562 776

12,43

podatek od nieruchomości

100,00

0370

Podatek od posiadania psów

2 000

1 169,00

58,45

0430

Wpływy z opłaty targowej

66 000

66 360,50

100,55

opłata skarbowa i od czynności cywilnoprawnych

1 632 733

2 039 717

2 968 598

6,64

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej

10 000

10 440,00

104,40

sprzedaż gruntu

1 542 654

614 292

2 490 055

5,57

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 162 000

2 315 228,64

107,09

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT
0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw

0910

4

DOCHODY

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

67 791

91 735,24

135,32

1 469 500

1 372 121,89

93,37

260 000

159 103,92

61,19

pozostałe
Udział Gminy w podatkach

9 000
500

1 202 768,85
10 224,32
24,80

100,23
113,60
4,96

2 864 919

5 864 970

13,11

13 718 294

16 851 594

37,67

podatek od osób prawnych

803 863

730 391

1 578 868

3,53

podatek od osób fizycznych

10 553 699

12 987 903

15 272 726

34,14

Dotacje

2 671 044

4 256 862

5 167 162

11,55

717 173

1 382 099

1 332 283

2,98

1 953 871

2 874 763

3 834 879

8,57

Subwencja

6 911 116

7 128 146

7 450 027

16,65

WYDATKI

27 805 043

33 412 186

40 581 743

100,00

Bieżące

22 642 731

25 662 645

28 373 015

69,92

5 162 312

7 749 541

12 208 728

30,08

dotacje na zadania własne
1 200 000

2 510 997
11 357 562

dotacje na zadania zlecone

Inwestycyjne

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZA 2006 ROKU
Struktura wydatków Miasta Ząbki
Dz.

Rozdz.

600
60004
60013
60014
60016
700
70005
710
71004
71013
750
75011
75020
75022
75023
75047
75056
75075
75095
751
75101
75107
75108
75109
75110
75113
754
75403
75404
75405
75411
75412
75414

wydatki
2003 r

WYDAT K I
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
DROGI PUBLICZNE GMINNE
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
PLANY ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
PRACE GEODEZYJNE I
KARTOGRAFICZNE – nieinwestycyjne
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
STAROSTWA POWIATOWE
RADA GMINY
URZĘDY GMIN
POBÓR PODATKÓW
SPIS POWSZECHNY
PROMOCJA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY
WYBORY PREZYDENTA RP
WYBORY DO SEJMU MI SENATU
WYBORY
REFERENDA
WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
JEDNOSTKI POWIATOWE POLICJI
KOMENDY POWIATOWE STRAŻY
POŻARNEJ
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OBRONA CYWILNA

86 231

75647
757
75702
758
75814
801
80101
80103
80104
80110

POBÓR PODATKÓW, OPŁAT
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
OBSŁUGA KREDYTÓW
RÓŻNE ROZLICZENIA
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
OŚWIATA I WYCHOWANIE
SZKOŁY PODSTAWOWE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ODZIAŁY KLAS „0” W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
GIMNAZJA

660 638
169 468

wydatki
2005 r

wydatki
2006 r
4 515 276
704 089
511
317 593
3 493 083
542 694

Dz.

Rozdz.

86 231
400 000

491 170
824 641

2 505 681
274 948
280 600
268 255
1 681 878
745 096

400 000

824 641

745 096

542 694

167 873

111 604

92 390

118 251

85111
85120
85149
85153

99 443

23 790

21 200

85154

68 430

87 814

92 390

97 051

2 402 873
234 440
230 641
261 253
1 644 016
32 523

2 439 098
248 005
61 095
243 981
1 886 017

3 370 964
280 550

3 565 971
280 330
0
227 099
3 046 550

250 115
2 840 299

80113
80146
80195
851

85195
852
85212
85213
85214
85215
85216
85219

11 993

85228
31 500

22 921

2 820

81 389

52 936

3 142

3 192

3 501

1 451

45 947
30 080
2 170

85278
85295
853
85313

49 435

28 680
18 328
181 439

188 501

369 762

413 721

226 278

293 685

10 000
66 533
700

63 174
600

132 984
500

119 984
52

34 667

32 106

35 811

34 667

32 106

35 811

945 674
945 674

560 759
560 759

9 570 786
5 963 147

15 409 075
5 942 068

260 146
260 146
443
443
17 324 056
6 996 290

95 336
95 336
704
704
19 766 566
9 006 803

280 529

3 351 618

3 826 103

3 946 466

3 175 282

5 977 900

6 355 624

6 303 021

USŁUGI OPIEKUŃCZE

85334
85395

POMOC DLA REPATRIANTÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
ŚWIETLICE SZKOLNE
PRZEDSZKOLA
PLACÓWKI WYCHOWANIA
POZASZKOLNEGO (Świetlica Środowiskowa)
KOLONIE I OBOZY
STOŁÓWKI SZKOLNE
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
GOSPODARKA ŚCIEKOWA
I OCHRONA WÓD
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW
I DRÓG
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
DOMY I OŚRODKI KULTURY
BIBLIOTEKA
OCHRONA I KONSERWACJA
ZABYTKÓW
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
(Miejski Ośrodek Sportu)
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU
RAZEM

85412
85414
85415
85495
900
90001
90015
90017
90095
921
92109
92116
92120

SKATEPARK

926
92604

Jednym z elementem terenów rekreacyjnych, który chciałbym zaprojektować dla Ząbek jest skatepark. Zazwyczaj społeczności lokalne chętniej inwestują w place zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym, bo mali użytkownicy
nie niszczą urządzeń i są mało problemowi. Kiedy dorastają i piaskownica
przestaje im wystarczać pojawia się problem – bo kręcą się po ulicach bez
celu, hałasują, niszczą. Jeśli tego nie robią – siedzą po domach i całe dnie
grają na komputerze. W strukturze urbanistycznej miasta nie ma zazwyczaj
dla nich miejsca.
Tymczasem potrzeby młodzieży są całkiem inne. Interesujące stały się sporty wyczynowe na pograniczu akrobacji.
Skatepark jest miejscem, które z powodzeniem rozwiązuje te problemy.
I to miejscem szalenie atrakcyjnym i pożądanym. Tam młodzi ludzie mogą się
spotkać i spędzać czas, tak jak im się podoba bez szkody dla otoczenia. Trzeba
jednak tak go zaprojektować, by był odpowiednio atrakcyjny i dostosowany do
różnych umiejętności użytkowników.
Idealnym rozwiązaniem jest wykonanie monolitycznej betonowej konstrukcji w formie basenu, którego ściany w naturalny sposób tworzą tory do jazdy.
Można też uzupełnić program poprzez wprowadzenie gotowych ramp ustawianych w dowolnej konfiguracji. Jest to rozwiązanie unikatowe w skali Polski
lecz z powodzeniem stosowane np. w Stanach Zjednoczonych. Wygląda on
estetycznie, stanowi ciekawy element w architekturze miasta, a jednocześnie
starannie wykonany, jest odporny na zniszczenie i nie wymaga właściwie żadnych dodatkowych nakładów finansowych na konserwację. Jest też bezpieczniejszy niż montowane rampy.
Możliwych jest kilka lokalizacji skateparku w Ząbkach, z których jedna
wydaje się szczególnie atrakcyjna – położona niedaleko torów w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Gwarantuje łatwy dostęp właściwie wszystkim młodym
mieszkańcom miasta. Działka położona jest w sąsiedztwie parku Szuberta lecz
całkowicie od niego odizolowana, dzięki temu jeżdżąca na deskach młodzież
nie powinna nikomu przeszkadzać.

ZASIŁKI RODZINNE
I PIELĘGNACYJNE
UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

85328

85407

92605

wydatki
2004 r

wydatki
2005 r

wydatki
2006 r

87 650

59 252

61 275

28 798

45 514

32 214

42 223

35 380
576 415

32 723
971 904

52 550
1 358 826

61 151
1 257 409
31 680

106 773

971 904

1 356 186

1 224 529

2 644 741

2 640
3 639 746

200
4 946 397

1 358 107

2 380 263

3 352 532

5 000
1 000
571 415

23 547

30 769

29 868

668 108
89 456
3 879

570 459
95 563

645 087
99 575

347 784

364 373

505 071

39 621

24 118

21 715
10 676

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OPIEKA SPOŁECZNA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE
DODATKI MIESZKANIOWE

85401
85404

wydatki
2003 r

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH

ZASIŁKI

854

300 128

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
DOKSZTAŁCENIE DOSKONALENIE
ZAWODOWE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OCHRONA ZDROWIA
SZPITALE OGÓLNE
LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE
PROFILAKTYKA
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE
ZASIŁKI
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI RODZINNE I PIELĘGNACYJNE
UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE

85315

85319

114 206

WYDAT K I

85314

85316

124 727

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

756

wydatki
2004 r

Struktura wydatków Miasta Ząbki

1 328 583

114 239

174 201

281 873

30 000

10 000

30 000

23 822
838 925
47 601
34 601
318 951
34 893
29 790

30 000

10 000

30 000

3 134 017

284 864

322 865

354 445

201 596
2 873 142

197 505

217 635

245 475

56 959
2 320

87 359

105 230

108 970

4 169 997

2 836 111

2 558 993

3 929 933

1 404 275

2 637 456

502 099

537 885

520 848

642 477

2 900 000

1 745 000

633 870

650 000

767 898

553 226

436 200

427 140

446 500

531 974

333 500
102 700

339 650
87 490

331 500
115 000

364 000
167 974

276 822

358 379

293 537

424 319

264 972

271 157

290 532

310 309

11 850

87 222

3 005

114 009

23 708 410

27 805 043

33 412 500

40 581 743

Jednocześnie można połączyć go z terenem po drugiej stronie przejścia dla
pieszych i stworzyć miejsce do wspinaczki. Obiekt taki ma dużą szansę stać się
swego rodzaju wizytówką Ząbek, dlatego też dobrze by było, żeby usytuowany
był w sąsiedztwie stacji kolejowej i komunikacji miejskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dla tego rejonu inną funkcję – wiadukt nad torami kolejowymi stanowiący bezkolizyjne połączenie dla komunikacji. Obie te inwestycje się jednak nie wykluczają – między betonowymi filarami
wspierającymi wiadukt mógłby funkcjonować skatepark. Wymaga to jednak
wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania.
To jest pierwszy z cyklu artykułów poświęconych zagospodarowaniu terenów
rekreacji i wypoczynku w Ząbkach. Będę w nich kolejno przedstawiał elementy
koncepcji rewitalizacji istniejących terenów zielonych i tworzenia nowych, przeznaczonych na cele sportowe i rekreacyjne. Miasto ma bowiem duży potencjał
i o ile pierwotnej koncepcji nie da się przywrócić, o tyle można na nowo zaprojektować zieleń w ten sposób, by odpowiadała współczesnym wymaganiom,
a ostatecznym i długofalowym celem jest przemiana Ząbek w miejsce wyjątkowe i atrakcyjne do mieszkania. Wraz z tym artykułem chciałbym rozpocząć
społeczną dyskusję na ten temat.
Robert Grudziąż
FIRMA ,,PATRYCIA” Zatrudni szwaczki, krawcowe do produkcji damskiej konfekcji. Firma oferuje: stałą pracę, rejestrację, dobre zarobki. Ząbki ul. Hallera 31.
Tel. 0 22 781 47 82, 0 501 233 196.
Domel. Autoryzowany zakład naprawy AGD naprawia: pralki automatyczne,
chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, kuchnie mikrofalowe itp.
Inż. Ryszard Szczęśniak, Ząbki, ul. Lisa Kuli 19a, tel. 022 781 73 68 lub 0 604 688 037,
www.domel-agd.waw.pl. Firma istnieje od 1982 roku.
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W SŁUŻBIE SPOŁECZEŃSTWU
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze
unieważniło
decyzję warunków na budowę stacji paliw dopatrując się
szeregu nieprawidłowości,
zaś Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego
z
dniem
07.02.2007 r. uchylił wcześniejszą własną decyzję z dnia
13.11.2006 r. uznającą unieważnienie przez Wojewodę
Mazowieckiego pozwolenia
na budowę stacji paliw w
Ząbkach za zasadne. Tym
samym unieważniono decyzję
Wojewody Mazowieckiego
Jacka Sasina z dnia 08.08.2006
r. a pozwolenie na budowę stacji paliw przy rondzie ZąbkiZielonka uznano za nadal
aktualne, pomimo że zawiera
wiele fałszywych stwierdzeń
i nieprawidłowości, które były
podstawą sporządzenia aktu
oskarżenia z art. 231 przez
Prokuraturę Rejonową w
Wołominie przeciwko jednemu z byłych Wiceburmistrzów
Ząbek. Obecnie sprawa nr
529/06/B jest w II Wydziale
Karnym Sądu Wołomińskiego
i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy. Z początkiem
marca br. w rozmowie z Panią
Prokurator prowadząca sprawę doszliśmy, że co prawda
niektóre dokumenty wskazują na pełną wiedzę i zgodę
byłego Burmistrza Ząbek na
wydanie bezprawnej decyzji,
jednak zarzut popełnienia

przestępstwa Pani Prokurator
mogła postawić jedynie
tylko osobie podpisującej
się pod dokumentem, czyli
Wiceburmistrzowi.
Zaskakującym jest dokument Urzędowy z dnia
23.10.2003 r. nr 7360/172/2003
podpisany przez byłego
Burmistrza Ząbek Jerzego
Boksznajdera, w którym
czytamy; „W odpowiedzi
na pismo dotyczące stacji paliw
w Ząbkach przy ul. Ks. Skorupki
i ul J. Piłsudskiego stwierdzam,
że zmiana zagospodarowania
terenu położonego w Ząbkach
przy ul. Ks. Skorupki i ul. Piłsudskiego/w pasie drogowym
– droga 634 i 631/nie koliduje
z planem ogólnym zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Ząbki zatwierdzonym Uchwałą
nr 24/5/89 z dnia 27.01.89 r.
ogłoszonym w dzienniku urzędowym nr 12 poz. 101 z dnia
17.05.1989 r. i zmienionego Uchwałą nr 215/XXIX/01
z dnia 05.07 2001 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym
Województwa Mazowieckiego
nr 167 z dnia 13.08.2001 r.”.
No cóż, po skonfrontowaniu w/w oświadczenia z rzeczywistą zawartością tych
dokumentów należy stwierdzić, że były burmistrz Ząbek
również minął się z prawdą, ponieważ uchwała rady
miasta Ząbki nr 25/5/89 nie
dopuszcza możliwości budowy

stacji benzynowej, a jej późniejsza zmiana nr 167 z dnia
05.07.2001 roku zezwala jedynie na przełożenie nitki gazociągu z pasa drogi 631 w kierunku Ząbek bliżej lasu. Jeśli
chodzi o ścisłość, to nawet w
dokumentach określenie rejonu dopuszczającego budowę
stacji paliw wskazano błędnie, bo dotyczy ono obszaru
istniejącej już stacji benzynowej na Giełdzie Praskiej. Nie
godząc się na uprawomocnienie fałszywej decyzji złożyłem
odwołanie do Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego,
wystąpiłem również z pisemnym apelem do Wojewody
Mazowieckiego,
Starosty
Powiatu
Wołomińskiego,
Burmistrza Ząbek i Zielonki
o potępienie tego stanu rzeczy
i także złożenie odwołania.
Ponadto złożyłem w tej sprawie skargę do Wiceministra
Budownictwa na Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego,
a także do Posła RP Szymona
Pawłowskiego, mając nadzieję że ktoś jednak położy
kres temu bezprawiu. I jednak pierwszą taką instytucją
jest Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, które decyzją
sygn. akt KOA/1899/Ar/05
z dnia 23.03.2007 r. na wniosek
Burmistrza Miasta Zielonki
unieważniło decyzję warunków zabudowy wydaną przez
Byłego Burmistrza Ząbek

Jerzego Boksznajdera w celu
wydania decyzji na budowę
stałej stacji paliw z obiektami handlowo-usługowymi.
W uzasadnieniu SKO m.in.
czytamy, że w decyzji dotyczącej inwestycji zlokalizowanej
w większej części na terenie
miasta Zielonka, nastąpiło
w warunkach naruszenie właściwości, co stanowiło przewidzianą w art. 156 1 pkt 1
KPA przesłankę do stwierdzenia nieważności decyzji.
Ponadto jak ustalono, w dacie
wydania omawianej decyzji
na obszarze objętym liniami
rozgraniczającymi inwestycję
a znajdującym się w granicach
miasta Zielonka nie obowiązywał plan miejscowy, zatem
zawarte w uzasadnieniu decyzji odniesienie do planu miejscowego mającego obowiązywać na tym terenie inwestycji,
mija się z prawdą. Decyzja jak
ustalono nie została wydana
z uwzględnieniem dyspozycji
przepisów art. 40 ust. 1 i art.
44 w/w ustawy. Decyzja niniejsza jest ostateczna.
W oparciu o orzeczenie
SKO uzyskane drogą administracyjną, zwróciłem się
z wnioskiem do Wojewody
Mazowieckiego Jacka Sasina
o ponowne uchylenie pozwolenia na budowę stacji paliw
w związku z nieważnością
warunków zabudowy, które
są podstawą w celu wydania
pozwolenia na budowę.
Prokuratura
Rejonowa
w Warszawie umorzyła pro-

wadzone śledztwo w sprawie
zatruwania środowiska przez
MPWiK poprzez składowanie
trujących osadów na wysypisku w Kawęczynie, stwarzając zagrożenie dla zdrowia
i życia mieszkańców Ząbek
z rejonu ulicy Powstańców.
Prokuratura Rejonowa w
Warszawie nie dopełniła obowiązku wskazanego w moim
wniosku i zeznaniach wnoszących konieczność ustalenia
odpowiedzialnej instytucji za
stworzenie zagrożeń epidemiologicznych. Przekazałem
Prokuraturze wiele dokumentów i ekspertyz oraz wyniki
badań Wojewódzkiej Ochrony
Środowiska, które wskazują
na wysokie skażenie osadów
z oczyszczalni warszawskich
przekraczające kilkakrotnie
normy dopuszczające w stosowaniu tych osadów do rekultywacji jakiegokolwiek wysypiska. Udało mi się wpłynąć
na Władze Woje wódz kie
i Samorządowe, które zamknęły wysypisko osadów na
Kawęczynie – mam nadzieję,
że na zawsze. Od Prokuratury
Okręgowej w Warszawie w
swoim odwołaniu oczekuję
wykrycia sprawców nieludzkiego procederu i zobowiązania ich do usunięcia zagrożeń
dla zdrowia i życia mieszkańców Ząbek i Kawęczyna.
Z wyrazami szacunku
Ryszard Walczak
Prezes Nurtu
Społeczno-Patriotycznego

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 2 im. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W ZĄBKACH
Gwar dobiegający ze szkolnych korytarzy przykuwał
uwagę coraz liczniej przybyłej
widowni. 19 kwietnia bieżącego roku mieliśmy zaszczyt
przyjmować w naszych progach niecodziennych gości. Na
Dzień Otwarty Szkoły przybyli
do nas uczniowie klas szóstych
i ich rodzice.

kiem p. Jadwigi Żaboklickiej
oraz szkolnego koła teatralnego prowadzonego przez
instruktora MOK-u p. Annę
Kozioł. Uczennice naszego
Gimnazjum pokazały swoje
możliwości taneczne.
Pod
bacznym
okiem
p. Elżbie ty Kucharskiej
zaprezentowały się w tańcu

Spotkanie przebiegało w
atmosferze radosnego świętowania i dobrej zabawy.
Uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali swoim młodszym kolegom i koleżankom
swój program artystyczny.
Były występy zespołu wokalnego „Forte” pod kierun-

nowoczesnym, co zostało
przyjęte gromkimi brawami.
Swoje umiejętności muzyczne
gry na instrumentach, pokazali uczniowie: Łukasz Rosiński
i Krzysztof Bobrowicz.
Pod kierunkiem p. Marka
Papszuna chłopcy przygotowali układy gimnastyczne, które
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bardzo spodobały się zgromadzonej widowni.
Po emocjach sportowych
wszyscy zebrani zaczęli zwiedzanie szkoły, w trakcie którego mieli okazję uczestniczyć
w zajęciach językowych (z jęz.
angielskiego i niemieckiego),
matematycznych, biologicznych oraz warsztatach dziennikarskich. Nasi
goście mogli obejrzeć i sprawdzić
działanie profesjonalnej pracowni
językowej, siłowni
oraz zobaczyć nową
salę gimnastyczną.
Dzięki Władzom
Miasta poprzedniej
i obecnej kadencji oraz przychylności Burmistrza
p. Roberta Perkowskiego, hala
sportowa wygląda
naprawdę imponująco i robi ogromne
wrażenie. Biorąc
pod uwagę eksploatację i wygląd estetyczny
(w sali ułożono wysokiej jakości parkiet z klepki dębowej,
zamiast mniej trwałej i trudnej w utrzymaniu wykładziny
sportowej), hala będzie przez
długie lata służyła obecnych
i przyszłych użytkowników.
Największa w Ząbkach sala

sportowa – rekreacyjna o wym.
23,5 X 36 m. może pomieścić
na widowni 240 osób. Szkoła
powiększyła się ponadto o przestronną wypożyczalnię i czytelnię, stołówkę i trzy sale lekcyjne.
Urządzona
została
izba
Patrona, w której gromadziliśmy liczne pamiątki związane z
ks. Jerzym Popiełuszką.
Do dyspozycji przybyłych
uczniów klas szóstych i ich
rodziców, przez cały czas byli
nasi nauczyciele i dyrekcja
szkoły.
Odbyło się spotkanie informacyjne, które poprowadziła dyrektor Małgorzata
Zyśk. Wszyscy zainteresowani mogli usłyszeć jakie
są możliwości edukacyjne
i wychowawcze szkoły oraz, że
w roku szkolnym 2007/2008
zamierzamy utworzyć klasy:
z rozszerzonym jęz. angielskim,
rozszerzonym jęz. niemieckim,
matematyczno-informatyczną,
sportową, ekologiczną, dziennikarską i integracyjną.
Przybyli goście zostali zapoznani z wynikami egzaminów
gimnazjalnych. Uczniowie
naszej placówki uzyskują
co roku wysokie rezultaty,
a wyniki egzaminów mają tendencję wzrostową. Zajęliśmy
również II miejsce w powiecie wołomińskim z uwagi na
osiągnięcia sportowe.

W poprzednich latach
odnotowaliśmy liczne sukcesy w konkursach na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim,
powiatowym i lokalnym.
Na szczególną uwagę zasługują nasze sukcesy w konkursach przedmiotowych, gdzie
możemy poszczycić się laureatami i finalistami w dziedzinie
informatyki, historii, biologii
i wiedzy o społeczeństwie.
Dzięki takim osiągnięciom
nasi absolwenci zostają przyjęci do wymarzonych szkół średnich oraz uzyskują dodatkowe
punkty przy rekrutacji.
W chwili obecnej działają
w naszym Gimnazjum liczne
koła przedmiotowe: matematyczne, polonistyczne, historyczne, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne,
informatyczne i wiedzy o społeczeństwie oraz zainteresowań: zespół wokalny „Forte”,
koło redakcyjne „Batorszczak”,
koło teatralne, Szkolny Klub
Europejski, koło edukacji
medialnej, zajęcia SKS, zajęcia
na pływalni.
Aby dobrze przygotować
młodzież do egzaminu gimnazjalnego, dla uczniów klas III
zorganizowane są fakultety ze
wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.

Cd. na str.7

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM
NR 2 c.d.
Cd. ze str. 6
Przeprowadzane są również
trzy próbne egzaminy gimnazjalne – jeden w klasie drugiej
i dwa w klasie trzeciej.
Na początku roku szkolnego uczniowie klas pierwszych
uczestniczą w zajęciach integracyjnych przeprowadzanych
przez panie pedagog i psycholog. Dla młodzieży, która ma
problemy z nauką organizowane są zajęcia wyrównawcze.
W naszej szkole młodzież
uczy się dwóch języków
obcych angielskiego i niemieckiego lub rosyjskiego. Dzięki
podziałowi na grupy o różnym stopniu zaawansowania
i nowoczesnym technikom,
nasi uczniowie uzyskują wysoki poziom znajomości języków. Szkoła umożliwia zdobycie certyfikatów z języka
niemieckiego Kompetenz in
Deutsch (organizowany przez
Instytut Austriacki) lub Fit in
Deutsch (organizowany przez
Instytut Goethego). Co roku
organizujemy wyjazdy edukacyjno – językowe młodzieży.
W marcu bieżącego roku
gościliśmy w stolicy Wielkiej
Brytanii – Londynie.
Nasi uczniowie, przede
wszystkim z klas informatycznych, mają możliwość uzyskania Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych
(ECDL – European Computer
Driving Licence) oraz mogą
kontynuować u nas, już jako
absolwenci naszego Gimnazjum,
rozpoczęte egzaminy z tego
zakresu.
Budynek szkoły, przestronny i nowoczesny, jest przy-

stosowany do przyjmowania
uczniów i pracowników niepełnosprawnych. Obiekt jest
monitorowany, a nauczyciele
sprawują opiekę nad młodzieżą również w czasie przerw.
Do tradycji naszej szkoły
należą organizowane co roku:
otrzęsiny, bal gimnazjalny,
Dzień Wiosny, Dzień Europy
oraz festyn szkolny.
Uczniowie biorą udział
w wycieczkach szkolnych i „zielonych szkołach”. W szkole
uroczyście obchodzimy Święta
Narodowe: Konstytucji 3 Maja
i Dnia Niepodległości oraz liczne uroczystości o charakterze
ogólnoszkolnym lub klasowym.
Samorząd szkolny z opiekunką
p. Moniką Wierzchowską, przy
wsparciu rodziców i nauczycieli
organizuje dyskoteki i imprezy
okolicznościowe oraz tradycyjne apele.
W Gimnazjum funkcjonuje sklepik i bufet szkolny.
Uczniowie moją również możliwość korzystania z tanich
i smacznych obiadów.
Dyrektor szkoły
Małgorzata Zyśk
Pragnę złożyć gorące podziękowania wszystkim Uczniom,
Nauczycielom i Pracownikom
Gimnazjum nr 2 im. ks.
Jerzego Popiełuszki, którzy
byli zaangażowani w przygotowanie Dnia Otwartego Szkoły.
Dzięki Państwa wspaniałej
pracy mogliśmy zaprezentować zarówno bogaty dorobek
dydaktyczny i wychowawczy,
jak też poszczycić się licznymi
sukcesami i zainteresowaniami naszej młodzieży.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
Z PASJONATEM HISTORII
Cykl spotkań z ciekawymi
ludźmi na stałe zagościł już
w kalendarzu Publicznego
Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach.
Tym razem, dzięki współpracy
szkoły z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Ząbkach, uczniowie
klas drugich wraz z nauczycielami uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu z p. Dariuszem
Szpakowskim – miłośnikiem
historii Polski. W dniu 18.04
br. o godz. 10.00 sala widowiskowa MOK-u została szczelnie wypełniona przez młodzież
gimnazjalną. Okazją do spotkania stała się 216 Rocznica
Uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Prelegent nawet strojem starał
się oddać klimat tamtych czasów – wystąpił w mundurze X
Regimentu Pieszego Szefostwa

Ignacego Działyńskiego, czym
wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczniów. W ciekawy sposób, ilustrując swoje
wypowiedzi fragmentami filmu
– o rekonstrukcjach bitew i
wydarzeń historycznych, przybliżył młodzieży czasy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
P. Dariusz Szpakowski jest
członkiem
Stowarzyszenia
ARSENAŁ – Stowarzyszenie
Regimentów i Pułków Polskich 1717–1831. Do tego
Stowarzyszenia należą miłośnicy historii, przedstawiciele
różnych profesji i branż, którzy
własnoręcznie odtwarzają mundury, broń i wyposażenie. Jego
członkowie szkolą się w musztrze, walce i jeździe konnej, biorą
udział w organizowaniu i przygotowywaniu imprez historycznych.

niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie grafiki, ilustracji i malarstwa. Jego prace
wzbudzają zachwyt nie tylko w

dym uczestnikiem wymienił
uwagi o realizowanych pracach.
O godzinie 17.00 cała grupa
wzięła udział w uroczystym wernisażu prac Mistrza Marszałka.
Ciekawe było w tym spotkaniu
autorskie skomentowanie swo-

Polsce, jest znany i ceniony w
świecie. Świadczy o tym wiele
jego zagranicznych podróży na
zaproszenie różnych ośrodków
artystycznych, dla których również projektował. Niektóre z
tych prac są eksponowane na
wystawie. Przed swoim przyjazdem do Ząbek, Profesor
przesłał propozycje tematów do
wykonania w trakcie warsztatów, aby młodzież mogła się „z
nimi przespać”. Wybór techniki
pozostawił młodym artystom.
Wśród tematów były m.in.:
Persona non grata, Uwaga zły
człowiek, Kompromis i inne.
Po krótkiej gawędzie Profesor
Marszałek zaprosił młodzież
do wysiłku twórczego. Z każ-

ich prac. Całe artystyczne spotkanie uświetnił koncert klarnecisty Pana Adama Mazurka
z Opery Kameralnej, który
jazzowymi standardami zagrzewał do wysiłku młodych artystów, ale dał też strawę duchową
innym uczestnikom spotkania.
Swoją interpretację standardu
„Amsterdam” wykonała Pani
Beata Borowska. Warto było
spędzić to popołudnie w Galerii
Orla, na spotkaniu ze sztuką
najwyższych lotów. Kto chce
to sprawdzić, może to zrobić do końca maja w Galerii
Orla, a później w Galeriach
Gimnazjalnych – GP 1 i GP 2
– czerwiec i wrzesień.
Sylwester Marzoch

SPOTKANIE Z MISTRZEM
W dniu 21 kwietnia br. w
galerii Orlej w Ząbkach mieliśmy okazję wziąć udział w
uroczystym otwarciu wystawy prac Profesora Grzegorza
Marszałka, wykładowcy ASP
w Poznaniu i WSSU w Szczecinie. Ten wybitny malarz i grafik przyjechał do Ząbek, aby
uświetnić swoją obecnością
prezentację Jego prac graficznych, ale również aby spotkać
się z młodzieżą ząbkowską w
ramach Spotkań z Mistrzem. W
sobotnie popołudnie zjawiła się
w Galerii grupa zaproszonej,
plastycznie uzdolnionej młodzieży z naszego miasta, aby
mieć możliwość poznania i kontaktu z człowiekiem, który jest

MOJE DZIECKO W MOIM MIEŚCIE
Z okazji Dni Ząbek i 40 rocznicy nadania praw miejskich będziemy mogli oglądać wystawę zatytułowaną „Moje dziecko w moim mieście”. Do jej powstania przyczynili się mieszkańcy Ząbek, którzy odpowiedzieli na apel MOK i przesłali nam zdjęcia swoich pociech.
Wernisaż będzie miał miejsce w sobotę 16 czerwca o godz. 17:00, zaś towarzyszył mu będzie
koncert „Letnie spotkanie z Patrycją Olton”, ząbkowianki wyróżniającej się przepięknym, aksamitnym głosem Absolwentki Wydziału Wokalnego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
im. F. Chopina w Warszawie oraz Policealnego Studium Jazzowego przy ul. Bednarskiej
w Warszawie.
MOK

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Od 26 maja br. w galerii Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Orlej możemy oglądać różnorodne i pełne radości tworzenia prace uczestników pracowni rysunku i malarstwa DK Zacisze. Autorzy
prezentują: pejzaże, martwe natury, kwiaty, portrety.
Tworzą je w różnych technikach: od malarstwa olejowego, akwarel poprzez pastele i ołówek.
Prace wystawiali w wielu miejscach m.in.: w galerii „Aktyn”, teatrze „RAMPA”. Otwarciu wystawy
w sobotnie popołudnie towarzyszył koncert big bandu „VOLTA”, w którego wykonaniu usłyszeliśmy standardy muzyki rozrywkowej.
MOK

BEZPŁATNE BADANIA CYTOLOGICZNE DLA KAŻDEJ POLKI
Każda mieszkanka naszego miasta w wieku 25–59 lat, która nie miała wykonanej cytologii
w ciągu ostatnich 36 miesięcy, może zgłosić się, bez skierowania lekarskiego, do wybranego
przez siebie ośrodka realizującego Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Celem
programu jest zmniejszenie umieralności kobiet z powodu nowotworu. W przypadku otrzymania
wyniku wymagającego dalszej diagnostyki zostaną wykonane kolejne badania np. kolposkopia
lub pobranie wycinków do badania histopatologicznego. Zapraszamy do udziału w programie,
bo warto zadbać o swoje zdrowie.
Kontakt dla pacjentek: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ul. Chałubińskiego 8, 00–613 Warszawa, tel: 022 582 84 40, 022 582 84 41, 022 582 84 42,
022 582 84 43, 0609 192 266, www.nfz-warszawa.pl. Najbliższy ośrodek wykonujący bezpłatne
badania: NZOZ Beta-Med. Ząbki, ul. Ks. Skorupki 71, tel. 022 781 58 42, kontakt położna
Pani Joanna Salinger.
UM

Zarówno prelegent jak i prowadząca spotkanie p. Iwona
Krawczak zachęcali młodzież
do spędzania wolnego czasu
w ciekawy i twórczy sposób.
Podkreślili, że w życiu warto
mieć jakąś pasję tak jak
członkowie stowarzyszenia
ARSENAŁ.
Wszyscy, którzy pasjonują się
historią Polski i chcieliby należeć do tego Stowarzyszenia
niezbędne informacje mogą
uzyskać na stronie internetowej www.arsenal.org.pl.
Myślę, że w dzisiejszych
czasach młodzież szczególnie
potrzebuje wzorców i przykładów na to, że w życiu warto
mieć hobby, pasje, które mogą
stać się alternatywą wobec telewizji i gier komputerowych.
Agnieszka Barbachowska

KOŁO TEATRALNE MOK W GDYNI!
Niewątpliwie bohaterką ostatnich dni jest Patrycja James,
która reprezentując koło teatralne MOK w 52. Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim na szczeblu powiatowym, recytując
wiersz Zbigniewa Herberta „Pan od przyrody” i prozę Zygmunta
Hubnera „O czym marzą panie sekretarki” zakwalifikowała
się do konkursu na szczeblu wojewódzkim, który odbył się w
Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie. Zmagania trwały
cały dzień, ale było na co popatrzeć i czego posłuchać. Najlepsi
z województwa w świetle reflektorów, w obecności znakomitego
jury pod przewodnictwem pani Ewy Dałkowskiej, przedstawiali
swoje talenty. W wielu przypadkach nie można było mówić tylko o
amatorstwie. Poziomem recytacji mile zaskoczeni byli nawet jurorzy. Nagrodą tego etapu był bilet do Gdyni – ostatni etap zmagań
– ogólnopolski! Patrycja James jest jedną z trójki laureatów!
Trzymamy mocno kciuki.
MOK
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RAJD ROWEROWY Z BURMISTRZEM
– KAMPINOS 2007
Tradycyjnie od wielu już lat
organizowany jest na otwarcie sezonu rowerowego Rajd
Rowerowy z Burmistrzem
Miasta. Tym razem Pan
Burmistrz Robert Perkowski
zaprosił dzieci z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Jedynka na eskapadę rowerową do Kampinoskiego Parku
Narodowego. Po uzyskaniu
zgody Dyrektora KPN na
poruszanie się naszej 48 osobowej grupy po Parku oraz
biwakowanie wyruszyliśmy
do miejscowości Granica,
gdzie mieści się Muzeum
Puszczańskie. Wszyscy bardzo niecierpliwie oczekiwali na start, wiec po spacerze ścieżką dydaktyczną,
podzieleni na dwie grupy
ruszyliśmy dwoma szlakami – czerwonym dłuższym
i trudniejszym – grupa starsza
na czele z Panem Robertem
Perkowskim – Burmistrzem
Miasta. Szlakiem zielonym ruszyła grupa młodsza
na czele z Panią Katarzyną
Karcz. Wietrzna, ale słoneczna
pogoda zachęcała do zapuszczenia się w ostępy Puszczy.
Kampinoski Park Narodowy jest drugim co do wiel-

kości Parkiem Narodowym
w Polsce, dlatego w ciągu
jednego dnia możliwe jest
poznanie tylko niewielkiego
jego obszaru. O różnorodności mijanych terenów świad-

rowerzystów z naszego miasta
odwiedziła cmentarz – mauzoleum w Palmirach, aby choć
przez chwilę zadumać się nad
tragicznym losem tych, którzy
tam spoczywają.

czą ich nazwy, m.in.: obszar
ochrony ścisłej „Karpaty”,
„Krzywa Góra”, „Nart”,
„Granica”. Tereny Puszczy
Kampinoskiej były miejscem
wyjątkowo tragicznej rzezi
mieszkańców
Warszawy.
Wśród zamordowanych byli
m.in. marszałek Sejmu M.
Rataj, olimpijczyk J. Kusociński i wielu innych. W sumie
w potajemnych egzekucjach
zastrzelono 2115 osób. Grupa

Na zakończenie wędrówki
rowerowej wszyscy poczęstowani zostali kiełbaską z grilla, przygotowaną przez przybyłych na zakończenie rajdu
Panią Joannę Odzeniak –
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Nr 1 oraz pana Jerzego
Boksznajdera – inicjatora rajdów przed kilkunastoma laty,
w czasie gdy był Burmistrzem
Miasta.
Sylwester Marzoch

marki”, której publikacja książkowa jest już rarytasem.
Praska Giełda Spożywcza
aspiruje nie tylko do miejsca, gdzie tylko sprzedaje się
produkty rolne. Pragnie ona
poprzez cykliczne wystawy
ukazać polskie dziedzictwo,

dokonał Tadeusz Chwaliński
z Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego.
Obrazy olejne i akwarelowe,
pełne prostoty i piękna, ukazują codzienne życie wsi kieleckiej, jej architekturę i piękno
krajobrazu. Stanisław Prauss

gospodarkę i kulturę związaną
ze wsią. Wyboru grafik i
rysunków Stanisława Praussa

z mistrzostwem odzwierciedla
szczegóły detali architektonicznych, narzędzi czy anatomii
zwierząt. Wykorzystując różnorodne techniki plastyczne ukazuje różne oblicza wsi.
red.

DYŻURY RADNYCH
Z PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP W ZĄBKACH
Radni z ząbkowskiego Koła Platformy Obywatelskiej
zapraszają na swoje dyżury w Urzędzie Miasta Ząbki przy
ul. Wojska Polskiego 10. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy
drugi poniedziałek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30
Janusz Chibowski – radny powiatowy z Ząbek, kontakt: januszchibowski@wp.pl
Andrzej Chibowski – radny.chibowski@zabki.pl
Tomasz Kalata – radny.kalata@zabki.pl
Agnieszka Mastalerska – radna.mastalerska@zabki.pl
Krzysztof Murawski – radny.krzysztofmurawski@zabki.pl
Chętnie wysłuchamy Państwa opinii, zajmiemy się zgłaszanymi wnioskami i pomożemy w sprawach dotyczących naszej
gminy.
Agnieszka Mastalerska
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ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA
1. Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek”,
05-091 Ząbki ul. Prusa 3/5
2. Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II,
05-091 Ząbki ul. Harcerska 9
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 do 5 i w § 8 i 9 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003
roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
(Dz. U nr 89 poz. 826 i nr 189 poz. 1854). § 1 do 5 i w § 8
i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach
szkół i placówek (Dz. U. nr 89 poz. 826 i nr 189 poz. 1854).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

POLSKA WIEŚ W GRAFICE I MALARSTWIE
Dnia 10 maja br. w biurowcu Praskiej Giełdy Spożywczej
odbyło się otwarcie wystawy
Stanisława Praussa. Wystawa
została zorganizowana razem
z Muzeum Historii Polskiego
Ruchu Ludowego.
Zaproszeni byli: Robert
Perkowski – burmistrz Ząbek,
Maciej Urmanowski – starosta powiatu wołomińskiego
oraz Bożena Żelazowska
– dyrektor Departamentu
Kultury i Promocji Urzędu
Marszałkowskiego. Wystawców i organizatorów reprezentował prezes Giełdy Zenon
Daniłowski, który przedstawił
autora wystawy dr. Janusza
Gmitruka – dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego.
To już trzecia ekspozycja
na terenie Praskiej Giełdy
Spożywczej. Dwa lata temu
z sukcesem prezentowana była
wystawa „Polska wieś w fotografii”, a rok temu „Polskie jar-

BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI

PEŁNA OBSŁUGA
KSIĘGOWA
oraz ZUS
małych / średnich firm
(lic. Min fin.)
Biuro czynne
od poniedziałku do soboty
(soboty po uprzednim
uzgodnieniu)
tel. 0 510 246 888
022 781 73 63

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej
– w przypadku nauczyciela akademickiego;
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,
wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku
osoby niebędącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie
o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo
popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
11) oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim
złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r.
Nr 63, poz. 425);
12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm), w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Ząbkach” lub
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum
Nr 1 w Ząbkach” w terminie do dnia 12 czerwca 2007 r., na
adres: Burmistrz Miasta Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Wojska
Polskiego 10.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez
Burmistrza Miasta Ząbki.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

