




Chciałbym poinformować, że zgodnie z uprawnieniem, które przysługuje Przewodniczącemu 
Rady na podstawie § 47 pkt 6 Statutu Miasta i Gminy Serock, do składu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów desygnowałem Pana radnego Marka Szajdę, do składu 
Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz do Komisji Rewizyjnej desygnowałem Panią radną 
Justynę Matuszewską, do składu Komisji Kultury, Oświaty i Sportu desygnowałem również 
Pana radnego Józefa Lutomirskiego. Oznacza to, że w chwili obecnej składy tych komisji 
zostały uzupełnione do maksimum statutowego, czyli 6 osób, z jednym wyjątkiem. Wiąże się 
to ze złożeniem przez Panią Justynę Matuszewską rezygnacji z pracy w Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Uznaliśmy, że do czasu rozstrzygnięć wyborów 
uzupełniających, lepszą formułą będzie praca w pełnym składzie komisji.  
Wpłynęło pismo Pana Burmistrza dotyczące ogłoszonych i rozstrzygniętych przetargów               
w gminie Serock.  
Zostało przekazane również pismo Pani Magdaleny Krych z Zegrza o nadanie statusu 
pomników przyrody dwóm drzewom znajdującym się na działkach położonych w Zegrzu                
obr. Jadwisin. 
Wpłynęło sprawozdanie z realizacji działań Komisariatu Policji w Serocku w 2011r.  
Wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie            
w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej możliwości sfinansowania pożyczek 
długoterminowych na kwotę 334 tys. zł. 
Ponadto wpłynęło pismo od mieszkańców Stasiego Lasu dotyczące znalezienia rozwiązań dla 
ograniczenia szybkości na jednej z dróg w tej miejscowości. 
Na moje ręce wpłynęło pismo dotyczące rezygnacji Pana Komendanta Straży Miejskiej               
w Serocku Grzegorza Pietrzyka z zajmowanego stanowiska. 
Wpłynęło pismo Pana Burmistrza dotyczące podsumowania prac nad rozwiązaniem problemu 
społecznego, jakim jest stan techniczny budynku na ul. Dworkowej w Jadwisinie.  
Wpłynęło również pismo dotyczące przesłania projektów uchwał na dzisiejszą sesję”. 
 
      5. 
     Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Serock o działalności między sesjami 
 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
„Podpisaliśmy porozumienie z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 
porozumienie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Ma to służyć ku temu, aby 
rozwiązać problem społeczny budynku mieszkalnego znajdującego się w Jadwisinie. 
W tym czasie odbyło się też spotkanie z sołtysami.  
Odbył się konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów powiatu legionowskiego. 
Zajmowaliśmy się dwoma ważnymi sprawami. Pierwsza to podejmowanie wspólnych działań 
w sprawie dalszej modernizacji drogi nr 61. Niestety dalsza modernizacja została usunięta              
z planu działań na najbliższe miesiące. Pozostał odcinek między rondem w Zegrzu                        
a Legionowem. Jest pomysł, aby gminy napisały wspólną petycję i rozpoczęły pozytywny 
lobbing ku wpisaniu tego zadania do krajowego programu modernizacji dróg. To samo 
dotyczy naszego wspólnego działania z Panem Burmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego 
i Panem Wójtem Pomiechówka w sprawie dalszej modernizacji drogi nr 62.  
Odbyłem dwa istotne spotkania, są one konsekwencją mojego wystąpienia do wielu posłów 
odnośnie kształtowania polityki finansowej państwa w odniesieniu do gmin. Od 2002r. 
gminom przypisano 60 dodatkowych zadań, ale od 2002r. nie zwiększono dochodów gmin. 
Wszystko to odbywa się kosztem zaspokajania podstawowych potrzeb w społecznościach 
lokalnych. Dzisiaj większość gmin w Polsce ma taką sytuację, że dochody bieżące nie 
pokrywają nawet wydatków bieżących. Mamy o tyle dobrą sytuację, że mamy nadwyżkę 
operacyjną, tzn. większe dochody niż wydatki. 
















































