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 Szanowny Panie Burmistrzu, 

W nawiązaniu do prezentowanego przez Pana stanowiska podczas posiedzenia Rady 

Miasta w dniu 26 października 2011 w sprawie dalszych działań na rzecz opracowania 

dokumentacji projektowej dla budowy siedziby Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wspólnej w 

Markach  oraz wobec pojawienia się realnej możliwości pozyskania środków na realizację 

w/w inwestycji w ramach Mechanizmu  Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w obszarze programowym C. Efektywność energetyczna wnosimy o jak 

najszybsze rozpoczęcie procedury przetargu nieograniczonego, dotyczącej wyłonienia biura 

projektowego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy siedziby 

Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Wspólnej w Markach. 

Zgodnie z założeniami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w obszarze programowym C. Efektywność energetyczna (obszar programy 5 

i 6) - środki wsparcia w postaci dotacji bezzwrotnej (dotychczas wsparcie wynosiło 85 % 

kosztów kwalifikowanych inwestycji) wynoszą 75 mln euro w okresie wsparcia 2009 - 2014, 

zaś nabór wniosków rozpocznie się w drugiej połowie roku 2012.  

Z uwagi na fakt, iż przyjęte przez Rada Miasta Marki założenia do w/w inwestycji 

stawiają na efektywność energetyczną oraz dają możliwość wybudowania pierwszego w 

Polsce obiektu spełniającego wymagania europejskie w tym zakresie przewidywane w roku 

2019 dla budynków użyteczności publicznej istnieje możliwość pozyskania tychże środków.   

Niezbędnym do wnioskowania o w/w środki wsparcia dokumentem jest zarówno 

projekt architektoniczny jak i pozwolenie na budowę. Dalsze przedłużanie procesu wyboru 

biura projektowego oraz brak decyzji odnośnie ogłoszenia nowego przetargu powoduje 

znaczące ograniczenie w możliwości ubiegania się o w/w środki, na co jako przedstawiciele 

społeczności miasta Marki nie może się zgodzić.  

W załączeniu przekazujemy załącznik B pod nazwą „Ramy wdrażania” Mechanizmu  

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Regulacje w sprawie wdrażania 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014. 

Z poważaniem, 

Jacek Orych                   Dariusz Pietrucha                   Paweł Pniewski 
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