
Protokdl nr 712015 
z posiedzenia Komisji Romoju Gospodarczego, Budietu i Finansdw 

w dniu 8 grudnia 2015r. 

Posiedzenie Komisji odbylo sig w Urzgdzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21. 
Poczqtek posiedzenia o godz. 14.00. 

Posiedzenie Komisji otwomyl Przewodniczqcy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budzetu 
i Finansow J6zef Lutomirski i poinforrnowalr, ze w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 radnych 
(nieobecny radny Artur Borkowski; lista obecnosci- zalqcznik nr 1). W posiedzeniu Komisji 
uczestniczyli zaproszeni goicie (lista obecnogci- zalqcznik nr 2). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Przedstawil nastepujqcy porzqdek posiedzenia: 

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 201 6-2025. 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwdy budzetowej Miasta i Gminy Serock na 
20 16r. 

3. Sprawy r6ine. 

Do przedstawionego porqdku posiedzenia nie zgloszono iadnych uwag, porqdek zostal 
przyjety bez uwag. 

1. 
Rozpatnenie i zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2016-2025 

2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na 
2016r. 

Przewodniczqcy Komkji Jdzef Lutomirski 
,,Informujq, ze zgodnie z przyjetq uchwalq w sprawie trybu prac nad projektem budzetu, 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budzetu i Finansow jest komisjq, ktora na podstawie opinii 
stalych Komisji Rady opiniuje budzet w czqici dotyczqcej wszystkich dzial6w." 
Odczytal opinie Komisji Spraw Obywatelskich w sprawie projektu budzetu Miasta i Gminy 
Serock na 20 16r. (zalqcznik nr 3). 
Odczytal opiniq Komisji Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Przestrzennej 
w sprawie projektu budietu Miasta i Gminy Serock na 2016r. (zalqcznik nr 4). 
Odczytal opinie Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu w sprawie projektu budzetu Miasta i Gminy 
Serock na 20 1 6r. (zalqcznik nr 5). 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Projekt uchwaly budzetowej sporqdzony do dnia 15 listopada opiera siq na dostepnych 
infonnacjach o stopniu wykonania budzetu za rok biezqcy, na prognozowanym wykonaniu 
dochodow, na informacjach pochodzqcych ze irddel zewnqtrznych, kt6re majq istotny wplyw 
na ksztaltowanie przychodow budzetu na przyszly rok, jak rbwniez prognozowania mozliwo~ci 
zasilenia budietu ze ir6del zewnqtrznych. 



Sq 3 podstawowe ir6dla dochod6w budzetu: 
1. Podatek od osdb fizycznych PIT 
2. Podatki i oplaty lokalne 
3. Subwencja oSwiatowa oraz dotacje celowe. 

Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w ktorym wydajemy bardzo duzo pieniqdzy na regulowanie 
spraw wlasnoiciowych, jeSli chodzi o drogi. Chodzi o wyplatq odszkodowah za drogi. Jest to 
konsekwencja przyjqtych plandw zagospodarowania przestrzennego. 
Biorqc pod uwagq, 2e powoli uruchamiajq siq moiliwo6ci pozyskiwania Srodkow 
zewnqtrznych, gdyby pojawily siq inne mozliwoSci sfinansowania inwestycji, mamy na tyle 
elastyczny budiet, aby m6c wykorzystaC Srodki zewnqtrzne. 
BudBet w pierwszej kolejnoSci musial zagwarantowaC wydatki biekqce. Niestety wydatki 
bieqce wzrosly w porownaniu do roku obowiqzujqcego. Wspolnie zdecydowaliimy o regulacji 
wynagrodzen pracownik6w, co w przyszlym roku bqdzie mido skutki przez caly rok. 
Priorytetem jest realizacja inwestycji, ktore majq przygotowanq dokurnentacjq. Priorytetem jest 
zakonczenie rozbudowy szkoly podstawowej w Jadwisinie. 
Deficyt budietowy jest duiy. W trakcie roku musimy zrobiC wszystko, aby zmniejszyC deficyt 
budietowy. Moina to zrobiC w dwojaki spos6b. Po pienvsze ograniczyC wydatki, glbwnie na 
realizacjq inwestycji. Po drugie moina pozyskak Srodki zewnqtrzne i jest to nasz cel." 

Radny Krzysztof Bon'kowski 
,,Zacznq od dotacji, o ktorych wspomnial Pan Burmistrz. Bardzo doceniarn podejicie 
zaproponowane przez Pana Burmistrza, aby nie generowak deficytu i zdajq sobie sprawq 
z ograniczen i moiliwoSci gminy w tyrn zakresie. Pod tym kqtem chcialbym zaproponowaC, 
aby na jednym z posiedzen Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budietu i Finansow, np. 
w styczniu spr6bowaC ulozy6 plan, zgodnie z ktdrym gmina bqdzie mogla wnioskowaC 
o dotacje unijne. 
Moim zdaniem praca w Komisji nie sluiy tylko podejmowaniu pewnych decyzji. OsobiScie 
zaangaiowdbym siq w prace, w kt6rych m6glbym posiadaC doswiadczenie. Pan Burmistrz 
wspominal o stronie przychodowej gminy, ktora jest niepewna. W zwizgku z tym chcidbym 
zaproponowak podjqcie wspolnie z urzqdnikami i radnymi pewnych dzialah zmierzajqcych 
m.in. do zachqcenia obywateli do zameldowania siq na terenie naszej gminy, co spowoduje 
wzrost udzialu gminy w podatku dochodowym od osdb fizycznych, jak r6wnieZ. zachqcenia 
rodzicbw do posylania dzieci 6-letnich do szkoly. 
Chcialbym odnieSC siq do wniosku, jaki zlozyli mieszkaiicy ul. Zytniej w Serocku w zakresie 
budowy oswietlenia. Czy udalo siq zweryfikowa6 koszty tej inwestycji?" 

Zastqpca Burmistrza Jdzef Zajqc 
,,Budow? oiwietlenia na ul. Zytniej dolqczyrny do projektu budowy oiwietlenia na ul. Przy 
Lesie w Serocku. Na podstawie projektu zostanie opracowany kosztorys." 

Radny Krqjtsztof Bon'kowski 
,,Proszq o przekazanie mieszkaticom ul. Zytniej informacji w tyrn zakresie." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,W dziale 600, w rozdziale 6001 6 sq przewidziane dochody w wysokoSci 250.000~1. ~rodki  te 
stanowiq pomoc finansowq z Powiatu Legionowskiego na realizacjq zadania inwestycyjnego 
,,rozbudowa drogi gminnej- ul. Glowna w Stasim Lesie". 
Zaplanowane sq rbwniez Srodki w wysokoSci 675.000~1. Sq to Srodki pochodqce z budietu 
patistwa rowniei na zadanie zwipane z rozbudowq ul. Glownej w Stasim Lesie. 



Po stronie wydatk6w na realizacjq inwestycji jest zaplanowana kwota 1.200.000~1." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Przy tworzeniu projektu budzetu do inwestycji, na kt6re mozna pozyska6 pieniqdze, 
hipotetycznie wstawia siq Srodki zewnqtrzne. W tej sytuacji wstawiliSmy Srodki zarowno 
z Powiatu Legionowskiego, jak rowniez z tzw., schetyn6wki. OczywiScie nie jest jeszcze 
przesqdzone czy ul. Gl6wna w Stasim Lesie znajdzie siq w tzw. schetyn6wce. JeSli to siq nie 
uda, bqdziemy skladali wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszar6w 
Wiejskich na trzy inwestycje: ul. Gl6wna i ul. Diuga w Stasim Lesie oraz ul. Jasna w Jachrance. 
Na przebudowq drog gmina moie lqcznie uzyska6 dofinansowanie w wysokoSci 3.000.000zi. 
JeSli chodzi o dofinansowanie z Powiatu Legionowskiego, podpisana w tym zakresie umowa 
powoduje wiqkszq liczbq punktow przy ocenie wniosku." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,W budiecie sq zaplanowane Srodki w ramach funduszu soleckiego. Na 28 solectw z funduszu 
soleckiego korzystajq 23 solectwa. Jest to bardzo dobry w s k h i k ,  powyiej Sredniej powiatowej 
i Sredniej krajowej. Czy naleiy sie z tego cieszyk czy tez podchodzik do tego z rezenvq? 
W ramach funduszy soleckich duzo jest przedsiqwziqd majqtkowych, m.in. solectwa 
uczestniczq w budowie ~Swietlenia, budowie plac6w zabaw czy teren6w rekreacyjnych. Jest 
rowniez 11 przedsiqwziqk niemajqtkowych pod nazwq - spotkania mieszkahc6w solectw 
w celu szerzenia idei samorzqdowej. Co kryje siq pod tq nazwq?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Poprzez spotkania z soitysami i mieszkakami solectw udalo siq fundusze soleckie 
ukierunkowa6 na realizacjq konkretnego zadania. Dobrze, ze ta mentalno66 siq zmienia. 
11 solectw wymaga jeszcze zmiany, poniewai jest ciqgla chqk, aby we wlasnej miejscowoSci 
zrobiC jakieS przedsiqwziqcie. Sq juz takie przedsiqwziqcia, ktdre majq swojq tradycjq, 
o zasiqgu ponadlokalnym. Sq to cenne rzeczy, poniewai wychodzq poza jednq miejscowoSk. 
Biorqc pod uwagq fakt, ze sq przedsiqwziqcia, kt6re wymagaiyby ich finansowania poprzez 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, OSrodek Sportu i Rekreacji czy Urzqd, dobrze i e  sq 
finansowane w ramach funduszu soleckiego. 
Plusem jest to, i e  podejScie soltys6w siq zmienia, ze udaje siq ukierunkowywak Srodki funduszu 
soleckiego na konkretne zadania inwestycyjne. Przyspiesza to tylko realizacjq inwestycji 
w danej miejscowoSci." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,Chcialbym zwr6cik uwagq na jednq rzecz. Na 28 solectw, 23 solectwa korzystajq z funduszu 
soleckiego. Sq solectwa, kt6re nie korzystajq z funduszu soleckiego. Proszq Panie Burmistrzu, 
aby na te solectwa nie klaSC presji, ieby za wszelkq cenq korzystaly z funduszu soleckiego. 
Chodzi o to, ze Srodki finansowe muszq by6 wydatkowane racjonalnie." 

Radny Krzyszto f Bori kowski 
,,Proszq o rozwaienie zorganizowania w przyszlym roku dyskusji na temat budzetu 
obywatelskiego." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Fundusz solecki na 2016r. jest wiekszy o 50% w porownaniu do roku obowi~ujqcego. 
Z czego to wynika?" 



Burmktrz Sylwester Sokolnicki 
,,Na 201 5r. wnioski w ramach funduszu soleckiego zloiylo 17 solectw, na rok 201 6 wnioski 
zloiyly 23 solectwa." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to r6wniei uzaleinione od wskainika dochodow bieiqcych gminy, wskainika liczby 
mieszkaric6w oraz wskainika liczby gmin." 

Radny Krqysztof Borikowski 
,,Chodzi o analizy i opinie, kt6re bqdq wykonywane. Mam proSbq, ze w przypadku gdyby 
pojawily siq oszczqdnoSci w tym zakresie, chcidbym zaproponowaC zwiqkszenie Srodkow na 
pomoc materialnq dla uczni6w- stypendia dla uczniow. Na posiedzeniach komisji, w tym 
kornisji stypendialnej rozmawialiSmy na temat komu i na jakich zasadach przyznawaC 
stypendia, czy sq one motywujqce. Z jednej strony stypendia sprawiajq, ze osoby sq dalej 
zaangaiowane w pewnq dzialalnoSC sportowq czy kulturalng Warto siq zastanowid czy sq 
jeszcze inne osoby, ktore siq dodatkowo nie wyr6iniajq a zwiqkszenie funduszy mogloby siq 
do tego w jakiS spos6b przyczyniC." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,0 jakiego rodzaju stypendiach Pan mowi? Sq stypendia szkolne, kt6re sq wyplacane przez 
dyrektorow w szkolach i sq pewne ograniczenia ustawowe dotyczqce kwoty stypendi6w. Sq 
rowniez stypendia za wysokie osiqgniqcia w dziedzinie kultury i sportu." 

Radny Krzysztof Bon'kowski 
,,Chodzi o stypendia, kt6re motywujq dzieci do rozwoju czy na bazie szkoly czy na bazie 
sportu." 

(Nu posiedzenie Komisji przybyl radny Artur Borkowski). 

Radny Krzyszto f Borikowski 
,,Co bqdzie zrealizowane w ramach wydatkow inwestycyjnych jednostek budietowych oraz 
wydatkow na zakupy inwestycyjne?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,JeSli chodzi o zakupy inwestycyjne, sq to zakupy wszelkiego rodzaju programhw, sprzqtu 
komputerowego. Natomiast wydatki inwestycyjne dotyczq zaplanowanej modernizacji 
budynku." 

Radny Kr~sz to f  Borikowski 
,,Na modernizacjq nawierzchni stadionu miejskiego jest przeznaczona kwota 30.000~1. Czy te 
Srodki sq wystarczajqce?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sq to Srodki przeznaczone na wykonanie prac projektowych przebudowy plyty pilkarskiej 
z naturalnej na sztucznq nawierzchniq. Roczne utrzymanie naturalnej nawierzchni w dobrym 
stanie kosztuje kilkadziesiqt tysiqcy zlotych. Zabiegi pielqgnacyjne odbywajq siq o okresie 
czenviec- sierpieri. Wsp6lnie z trenerarni, zawodnikami podczas r6inych spotkah 
postanowiliSmy sprobowaC p6j6.C w kierunku stworzenia plyty sztucznej. Koszt tej inwestycji 
wynosi okolo 1.500.000~1. Wykonanie sztucznej nawierzchni zwiqkszy mobilnoSC plyty. 



Planujemy wykonanie projektu w 2016r., natorniast wykonanie sztucznej nawierzchni 
w 2017r. Jest to sugestia Srodowiska sportowego." 

Radny Krzysztof Botiko wski 
,,W projekcie budzetu sq zaplanowane Srodki w wysokodci 120.000~1 jako dotacja celowa dla 
Centrurn Kultury i Czytelnictwa na wykonanie klimatyzacji w Sali widowiskowej. Chcialbym 
zap* o zakres tej inwestycji." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,W pierwszej kolejnosci klimatyzacja zostanie wykonana w Sali widowiskowej. Zostanie 
r6wniez przebudowana scena oraz ~Swietlenie." 

Radny Krzyszto f Boti ko wski 
,,Wykup sieci wodociqgowej ul. Lipowa Borowa G6ra. W wiqkszodci przypadkbw odbywalo 

&to w f m i e  przekazania do jednostki, natomiast w tym przypadku jest inaczej. Chcialbym 
-------------- 

poprosiC o wyjdnienie." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sq sytuacje, w kt6rych mieszkaricy nie sq w stanie czekac kilku lat na realizacjq inwestycji 
przez gminq i sami siq w niq angaiujq. Otrzymujq jednak zapewnienie ze strony gminy, ze 
inwestycja ta zostanie od nich odkupiona. Jest to element wsp6lpracy z mieszkancami." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Czy w tym roku zostaly wykorzystane rezerwy: ogolna i celowa?' 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Rezerwa ogblna wynika z przepisbw ustawy o finansach publicznych, zgodnie z ktorq gmina 
ma obowiqzek utworzenia rezenvy. Rezenva celowa jest natomiast tworzona na podstawie 
przepis6w ustawy o zarzqdzaniu kryzysowym. 
JeSli chodzi o rezenvq na zarqdzanie kryzysowe, nie zostaje ona wykorzystana, nie mozemy 
jej r6wniez zwolniC, wchodzi w wolne Srodki gminy. JeSli chodzi o rezenvq ogolnq, 
wykorzystujemy przewainie w grudniu na tych paragrafach, gdzie wykonujemy plan, aby nie 
bylo przekroczenia strony wydatkowej. Sq to przede wszystkim niezaplanowane wydatki, 
np. energia. W tym roku rezenva ta nie zostaia jeszcze wykorzystana." 

---------- 

,,Dochody z tytulu podatku od nieruchomoici od os6b prawnych sq zaplanowane w TiqXs~ej 
kwocie w porbwnaniu do roku obowiqzujqcego, natomiast od osbb fizycznych w kwocie 
mniejszej. Z czego to wynika?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Planujemy powierzchniq opodatkowania na dzieii 30 wrzednia. W trakcie roku firmy, kt6re 
skladajq deklaracje, dokonujq samoopodatkowania. Wbwczas nastqpuje korekta planu 
i wystqpujemy do Paristwa z wnioskiem o zwiqkszenie dochodbw." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Mamy wiqksze wplywy, jeili chodzi o pomoc spolecznq. Z czego to wynika?" 



Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to spowodowane wzrostem dotacji na zadania realizowane przez OSrodek Pomocy 
Spolecznej ." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Planowane sq rbwniei wiqksze wplywy, jeSli chodzi o gospodarkq odpadami komunalnymi. 
Jaka jest przyczyna zwiqkszenia Srodkbw?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Cab czas wplywajq nowe deklmacje oraz dokonywane sa, korekty ziozonych deklaracji. Poza 
tym planujemy Sciqgniecie zalegloSci." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Jest znacqcy wzrost- ok. loo%, jeSli chodzi o gospodarkq gruntami i nieruchomoSci. Z czego 
wynikajq wiqksze dochody?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to przeksztdcenie prawa uzytkowania wieczystego oraz sprzedai nieruchomoSci 
gminnych." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Na lokalny transport zbiorowy zostaly zaplanowane mniejsze Srodki nii w roku 2015. Czy 
bqdzie rnniej linii autobusowych?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,~rodki sq zaplanowane na podobnym poziomie jak w roku biezqcym. W przetargu wyszla 
niisza kwota." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,W rozdziale dotycqcym turystyki zostaly zaplanowane wyzsze Srodki. Czy w rarnach tych 
Srodk6w bqdq realizowane scieiki rowerowe?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Chcemy zaprojektowak Scieikq z Jadwisina do Zegrza. Pozyskaliimy w ciqgu ostatnich dw6ch 
lat grunty, podpisaliSmy akty notarialne. Moiemy wiqc przystqpik do projektowania Sciezki 
dydaktyczno- turystycznej, a pbiniej szukak Srodk6w na ich realizacjq." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Co kryje siq pod nazwq $7501 1- urzqdy wojewbdzkie?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Chodzi o ponad 2 etaty, dotyczy to zadaiz realizowanych przez Urzqd Stanu Cywilnego, jak 
rowniez obronnoSk i zarzqdzanie kryzysowe. Sq to zadania zlecone przez Wojewodq, Srodki na 
realizacjq tych zadai? nie sq w pelni wystarczajqce." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,W wydatkach inwestycyjnych sq zabezpieczone Srodki na modernizacjq xatusza i rynku." 



Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Pracujemy nad projektarni. Celem jest remont sali konferencyjnej, by6 moie z klimatyzacjq. 
M6wimy o przygotowaniu projektu instalacji windy w ratuszu, o poprawie zewnetrznej 
architektury budynku." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Sq zaplanowane Srodki na zakup oprogramowania zabezpieczajqce sieC, do kosztorysowania 
oraz e-sesja. Prosilbym o wyjagnienie." 

Sekretarz Tadeusz Kanownik 
,,JeSli chodzi o e-sesje, pracujemy i szukamy odpowiedniego programu, ktory dawalby 
moiliwoSC elektronicznego zapisu przebiegu sesji." 

Radny Mariusz Rosikski 
,,Czy jest szansa na zakoriczenie w przysziym roku inwestycji zwiqzanej z Izbq Parniqci?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Celem jest zakonczenie tej inwestycji do konca I kwartalu 2017r." 

Radny Mariusz Rosihski 
,,Czy kwota 130.000~1 dotyczy wykonania projektu budowy kanalizacji w Serocku 
ul. JaSminowa?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Projekt jest jui wykonany. Jest kwestia pozyskania irodkow zewnqtrznych. JeSli siq nie uda 
pozyskaC Srodkdw zewnqtrznych, bqdziemy realizowali tq inwestycjq ze Srodkdw wlasnych." 

Radny Mnriusz Rosikski 
,,Czy pojawiq siq Srodki na dokonczenie budowy kostki na ul. Zamkniqtej w Serocku?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sq zabezpieczone irodki w ramach wydatk6w biezqcych na drogi." 

Radny Mariusz Rosiriski 
,,Czy jest szansa na poprawq nawierzchni na ul. Retmahskiej?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,OkreSlimy najbardziej zniszczone fragrnenty drog w Serocku do rewitalizacji. Ulica 
Retmaiiska jest uwzglqdniona." 

Radny Mnriusz Rosiriski 
,,Wiosnq udalo siq poprawiC szlaki pieszo- rowerowe na odcinku ul. Rybaki a Yacht Club. Czy 
jest szansa na poprawe tych szlakow na odcinku od ul. Retmariskiej w kierunku Wierzbicy oraz 
od Klubu Mila do oirodka Dolomit." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Sq na to zabezpieczone Srodki w budiecie Miejsko- Gminnego Zakladu Gospodarki 
Komunalnej ." 



Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
,,W ostatnim informatorze gminnym zostala umieszczona informacja na temat przebudowy 
szkoly podstawowej w Jadwisinie. Rodzice sq bardzo zadowoleni z tej inwestycji, pytajq jednak 
czy w wieloletnich planach inwestycyjnych jest uwzglqdniona pmebudowa parkingu przy 
szkole podstawowej w Jadwisinie? Zadajq rowniei pytanie, czy w kolejnych latach jest 
przewidziana przebudowa Sali gimnastycznej w Jadwisinie?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Teren Osrodka Wypoczynku Letniego w Jadwisinie wraz z boiskiem w Jadwisinie wymaga 
przebudowy ogrodzenia. Planujemy, ze jeili przystqpimy do modernizacji ogrodzenia, 
przestawimy ogrodzenie wzdlui ul. Szkolnej o 4 metry, kt6re wydzielq na cdej dlugoici 
miejsca parkingowe. Planujemy wykonak to w 2017r. 
Musirny podjqk decyzjq o zaangai?owaniu siq w budowe Centrurn Sportu i Rekreacji. Je6li 
zacniemy budowe Centrum a uwaiam, ze priorytetem jest hala sportowa w Centrum, nie mogq 
powiedziek, i e  bedziemy budowat drugq hale sportowq w Jadwisinie. Trzeba dokonak wyboru. 
Nie wiem rowniei w jakim kierunku potoczq siq losy reformy edukacyjnej. Uwaiam, ze moina 
przebudowak s a l ~  gimnastycznq przy szkole w Jadwisinie." 

Przewodniczqcy Komisji Jbzef Lutomirski 
,,Jest w budzecie zawarte przedsiqwzigcie- I1 etap budowy kanalizacji sanitarnej Stasi Las- 
Borowa Gora. Czy w tej inwestycji bqdzie r6wniei uwzglqdniona ul. Pogodna w Stasim Lesie?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Jest uwzglqdniona w projekcie." 

Radny Artur Borkowski 
,,Docierajq do nas sygnaly, ze kwota wolna od podatku bedzie powiekszona od 1 stycznia 
2016r. Czy mamy szacunkowe wyliczenie jak przelo2y sig to negatywnie na nasze dochody? 
Jak ten w miarq ostroinie skonstruowany budiet amortyzuje tq zmianq? Przy dyskusji 
o podatkach Pan Burmistrz inforrnowal nas, i e  bierzemy to wszystko pod uwagq. Z jakq bomb9 
zegarowq powinniimy siq liczyc w kontekScie tego budzetu i ewentualnie w jakiej kolejnoSci 
powinniSmy liczyc siq ze zrnianami w odniesieniu do zadah inwestycyjnych?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Nie mamy wyliczen, ile stracilibyimy na podatku dochodowym. Nie zakladalbym tego dzisiaj, 
poniewai wszystkie maki mbwiq, ze ulga ta bedzie obowiqzywala od roku 2017 a nie 2016. Sq 
prowadzone bardzo intensywne prace w Komisji Samorzqdu Terytorialnego nad 
podwyzszeniem udzialu gmin z 39,4% do 44% w podatku dochodowym. Podniesienie kwoty 
wolnej od podatku zostanie w jakims sensie vekompensowane wzrostem udzialu w podatku 
dochodowym. 
Na pocqtku powiedzialem, ze mamy ambitny plan, aby w przyszlym roku ograniczyt deficyt 
o 2.500.000zl. Moina to zrobiC, ograniczajqc inwestycje albo ograniczajqc wydatki. Marn 
nadziejq, ze nie bqdziemy musieli mie j szab  inwestycji a poszukaC dochod6w. Ostatnie dwa 
czy trzy lata byly o tyle korzystne, i e  zwiqkszaliimy dochody glownie poprzez pieniqdze 
unijne. Bylo to kilka milion6w rocznie, kt6rych teraz nie ma, co nie onacza, i e  siq nie pojawiq. 
Kaida dodatkowa zlotowka bedzie powiqkszak budzet gminy, zwiqkszd strone przychodowq 
i mam nadzieje wydatkowq." 



Radny Artur Borkowski 
,,Od 1 stycznia zmieniajq siq przepisy ustrojowe samorzqdu. Umozliwiajq one wprowadzanie 
centrow uslug wspolnych. Czy Panstwo analizowali6cie wprowadzenie centrow uslug 
wspolnych?" 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,RozmawialiSmy na ten temat i nie widzimy sensu tworzenia centrow uslug wspolnych. 
Jesteimy zbyt malq jednostkq, zeby to scaliC. Sq to kwestie lokalowe, kwestie kadrowe, ale 
rowniez wyjqtkowoSci ksiqgowati. Uwaiamy, ze u nas nie ma takiej potrzeby i nie bqdziemy 
tego robit." 

Radny Artur Borko wski 
,,Czy analizowaliscie Psuistwo to pod kqtem zakup6w czy zambwien publicznych?' 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Caly czas dyskutujemy na ten temat. Jest bardzo duzo specyficznych elementow 
w poszczeg6lnych jednostkach. Dyrektorzy majq dokonaC analizy, w kt6rym miejscu mozemy 
mieC elementy wspolne. Na pewno wspolnym miejscem jest energia elektryczna, ktorq 
zakupujemy wsp6lnie dla Urzqdu i jednostek i ona siq sprawdza. Drugim elementem sq 
ubezpieczenia." 

Radny Artur Borkowski 
,,Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, ze roku przyszlym, mimo ze planujemy 
zmniejszyk deficyt, kwota dlugu wzroinie do kwoty 15.500.000~1. Jest to odwrocenie trendu, 
ktory udalo siq osiqgnqk w ostatnich latach. Jest to fenomen, ze mimo ze poziom inwestycji nie 
spadal, budzet rosl, dziqki czemu udalo siq generowak d1ugi." 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Jest to spowodowane brakiem dochod6w majqtkowych." 

Radny Artur Borkowski 
,,W kolejnym roku w WPF jest zapis, ze kwota dhgu ma spa.% ai o 3.000.000~1. Czy jest to 
stricte rachunkowy zapis?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Po stronie rozchodow budietu w 20 17r. marny splatq kredytow w wysokosci 3.000.050~1." 

Radny Artur Borkowski 
,,Czy jeili chodzi o stronq dochodowq i udzia1 w podatku PIT budiet zostal oparty o decyzje 
czy informacje z rninisterstwa? Jaka jest tendencja?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,Tak, zostal przygotowany na podstawie informacji z Ministerstwa Finansow. Tendencja 
ostatnich lat, jeili chodzi o udzial w podatku PIT jest wzrostowa. Wstepnie ostroinie 
planowaliimy udzial w podatku PIT, by1 zawsze planowany w nizszej wysokoSci niz kwoty 
jakie planowalo Ministerstwo Finansow. Jednakie ostatnie lata wskazujq, ze by1 wykonany 
w ponad loo%." 



Radny Artur Borko wski 
,,Rozurniem, i e  subwencja oSwiatowa w kwocie 13.557.45221 jest wyliczona w oparciu o stan 
obecny. Czy przeprowadzaliScie Panstwo analizq w odniesieniu do potencjalnej zmiany 
systemu, kt6ry zatrzymuje szeSciolatki w przedszkolach a nie w szkolach?" 

Burmktrz Sylwester Sokolnicki 
,,Gdyby w wyniku zrniany systemu oSwiaty szeSciolatki pozostaly w przedszkolach, 
stracilibyimy okolo 1.000.000~1 na subwencji oSwiatowej ." 

Radny Artur Borkowski 
,,J&q przyjqliSmy SciqgalnoSC podatkow?" 

Skarbnik Monika Ordak 
,,PrzyjqliSmy SciqgalnoSC podatk6w na poziomie 95-98%." 

Radny Artur Borkowski 
,,Czy w projekcie budietu na 2016r. jest planowana regulacja wynagrodzen w sferze 
budzetowej?" 

Burmktrz Sylwester Sokolnicki 
,,W tym projekcie budietu nie ma iadnych ruchow w zakresie regulacji wynagrodzen. 
W poprzednim roku rowniez m6wiliSmy o tym problemie, i e  jeSli tylko pojawiq siq Srodki, 
bqdziemy do Paiistwa wystqpowak o wzrost wynagrodzen. W tym roku jest podobnie." 

Radny Artur Borkowski 
,,Czy jest przygotowana analiza finansowa, koncepcja zwiqzana z obchodami 600-lecia nadania 
praw miej skich?" 

Burmktrz Sylwester Sokolnicki 
,,Jest to sprawa wieloaspektowa. Zwr6ciliSmy siq do wielu jednostek, stowarzyszeri o aktywne 
wlqczenie siq w mySl zwipanq z 600-leciem. ChcielibySmy, aby podmioty, do kt6rych siq 
zwr6ciliSmy nie tylko wniosly coS swojego, ale byiy r6wniez gospodarzem tych uroczystoSci 
w swoim Srodowisku. Do kofica grudnia 201 5r. powolarn komitet roboczy, czyli grupe ludzi, 
kt6ra bqdzie odpowiedzialna za koordynowanie spraw zwiqzanych z 600-leciem. Czekarn na 
sugestie z Panstwa strony, poniewai chcialbym powolaC komitet honorowy, kt6ry bqdzie tylko 
i wylqcznie dowartoSciowaniem tych uroczystoSci. Chodzi o osoby, kt6re zyjq w Serocku, coS 
znaczyly, znaczq nadal, coS wniosly. 
JeSli chodzi o przygotowania, w roku 20 16 bqdzie wstqp z zasygnalizowaniem tej woczystoSci 
medialnie i naukowo. Planujemy zorganizowaC konferencjq poSwiqconq 600-leciu. 
ChcielibySmy zaprosiC kilku znanych historyk6w, biografbw, kt6rzy przygotowaliby referaty. 
Na tej podstawie wydalibySmy publikacjq naukowq na temat 600-lecia. 
W I kwartale 2017r. planujemy otwarcie Izby Pamiqci, natomiast w I1 kwartale mialyby miejsce 
pozostale uroczystoSci o charakterze lokalnym czy gminnym. Kaida sugestia jest cenna." 

Radny Artur Borkowski 
,,Na zarzqdzanie kryzysowe, obronq cywilnq mamy zaplanowane budiecie 10.000~~. Czy nie 
byloby zasadne, zeby zaczqk podnosiC SwiadomoSC obronna, spo~ecze~stwa?" 



Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Kwota 10.000~1 jest przeznaczona na program, ktorego celem jest podniesienie czy 
propagowanie idei militarnej, idei obronnoSci wSr6d dzieci i mlodziezy. Sq to Srodki 
skierowane do organizacji pozarzqdowych." 

Radny Artur Borkowski 
,,Czy dokonywaliScie Pdstwo wyceny kosztow realizacji zadan zleconych w perspektywie 
dajqcych siq Sciqgnqk naleinoSci i ewentualnie wezwania przed procesowego? Czy majq 
Paristwo informacjq na temat tego ile tracimy na tych zadaniach, realizujqc je bez pelnego 
zaangaiowania skarbu p~s twa?"  

Skarbnik Monika Ordak 
,,JeSli chodzi o urzqdy wojew6dzkieY dotacja nie w pelni zabezpiecza nasze Srodki. W tym roku 
dostaliimy dwie decyzje zwiqkszajqce budzet, kt6re jednak nie zabezpieczq wydatk6w 
zwiqzanych z realizacjq zadah zleconych. JesteSmy w stanie przeliczyc koszty jakie ponosirny 
na realizacjq zadan zleconych, ale wiqzaloby siq to z wnioskiem do Wojewody o nakaz 
zapiaty ." 

Radny Artur Borkowski 
, , ~ ~ s k u s j q  odnoSnie tworzenia Centrurn Sportu i Rekreacji od kilku miesiqcy prowadzimy, faza 
projektowa, koncepcyjna przed nami. W perspektywie roku 20 16 pojawia siq kwota 100.000zl 
na ten cel, natomiast w roku 2017 i 201 8 w WPF pojawia siq kwota Ozl. Dopiero w roku 2019 
pojawiajq siq wiqksze Srodki. Na wykonanie projektu zmiany nawierzchni naturalnej na 
sztucznq na stadionie miejskim jest zaplanowana kwota 30.000~1. Pan Burmistrz wspominal 
o realizacji tego zadania w roku 2017, ale tak naprawdq kwota jest rozpisana na rok 2017 
i 2018. By6 moze wprost powinienem stwierdzik, i e  jest to rozczarowujqce, ze ai taka 
perspektywa czasowa. Nie chcq powiedziec, ze to nie jest realne osadzenie tego 
w rzeczywistoSci. Na pewno to co siq dzieje na zewnqtrz, jeSli chodzi o potencjalne dochody 
samorzqdu nakazuje tq ostroinoSk i trudno tego argumentu Pana Burmistrza nie przyjqd. 
Musimy wszystkie potrzeby w danym obszarze zdiagnozowak. JeSli ta decyzja zapadnie i jeSli 
nawet bqdzie wynikiem ciqikiego kompromisu i glosowania 8-7, ieby bylo to wypracowane 
na tej sali i podniesione, zeby nikt z nas nie mial poczucia, ze zostal wysterowany i czyjeS 
zwyciqiylo kosztem kogoS. JeSli sq takie postulaty spoleczne, muszq siq one pojawik na tym 
forum, musimy wziqk na siebie ciqiar tej decyzji i zakomunikowaC ludziom, ze robimy to a nie 
robimy czegoS innego. Nie wiem jak realnie bqdq wyglqdaly mozliwoSci budietowe. JeSli okaie 
siq, ze budowa Centrum Sportu i Rekreacji jest wyimaginowanym marzeniem, ktorego nie 
jesteSmy w stanie z r6inych wzglqd6w siqgnqk, to niewqtpliwie alternatywq dla tego roku jest 
budowa boiska ze sztucznq nawierzchniq w Serocku i by6 moze budowa sali gimnastycznej 
w Jadwisinie. 
JeSli chodzi o Centrum Sportu i Rekreacji, ponowiq sw6j postulat, abyimy zostali zapoznani 
z potencjalnymi moiliwoSciami i ir6dlami finansowania. Chcialbym, abySmy na jednym 
z posiedzen Komisji Kultury, OSwiaty i Sportu sprobowali przeprowadzik dyskusjq, czy 
perspektywa roku 2019 jest realna, czy jest to pr6ba odsuniqcia tego tematu calkowicie 
w niebyt. Tylko o to chcialbym poprosik. 
Oczekujq z Paristwa strony, ze jeSli sq alternatywne pomysly, propozycje, spr6bujmy om6wiC 
to w jednym pakiecie, policzmy sobie glosy poparcia i albo damy sobie spok6j z tq dyskusjq 
i nie bqdziemy tracili czasu albo podejmiemy jakieS decyzje i ta sprawa pbjdzie do przodu." 



Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,Niekt6re pozycje w budzecie z kwotq Ozl wynikajq przede wszystkim z konieczno6ci. Wynika 
to z tego, ze rodozenie ciqiar6w finansowych na najbliisze lata nie moze wyglqdak tak, ze 
w jednym roku jest 10 czy 12 milion6w zlotych a w drugim 30 milionow zlotych. Leby wpisak 
wydatki na poziomie 20 rnilionow zlotych, trzeba zabezpieczyk stronq przychodowq. Dop6ki 
nie uzyskamy jakiejkolwiek szansy, ze uzyskamy wsparcie finansowe, trudno jest tutaj gdybak. 
RozpoczgliSmy rozmowy, kt6re byk moze w 20 16r. postawiq nas w takiej sytuacji, o kt6rej Pan 
m6wil, ze trzeba bgdzie powiedziek sobie, ze przez najblizsze dwa lata wydajemy 20 milionow 
zlotych, czyli co najmniej po 10 milion6w zlotych rocznie na budowq Centrum Sportu 
i Rekreacji, ale oznacza to, ze nic innego nie robimy. Budowa hali sportowej w Centrum Sportu 
i Rekreacji, kt6ra jest najwainiejszym obiektem bedzie kosztowak okolo 20 milion6w zlotych. 
Jest to realne dla naszego budzetu, poniewai rocznie 10 milion6w zlotych jesteSmy w stanie 
wydaC na tq inwestycjq, ale przy zalozeniu, ze wszystko inne idzie na bok. JeSli dostalibyimy 
promesq, i e  50% Srodk6w zewnqtrznych, to znaczy, ze wnosirny 5 milion6w zlotych po stronie 
przychod6w i 15 milion6w zlotych po stronie wydatkow. Nie mozemy dzisiaj nic innego 
zapisak w WPF w roku 2018 i 2019, poniewai takich przyrzeczen nie mamy. Poza tym musi 
by6 jasny konsensus, ze wszyscy rezygnujemy ze swoich aspiracji inwestycyjnych 
i koncentrujemy siq na Centrum Sportu i Rekreacji. Dlaczego rok 2016? W 2016r. powstanq 
warunki ku temu, zeby powiedziek, ze jesteSmy gotowi do inwestycji. Mam nadziejq, ze do 
konca roku 2015 firma wykona dokumentacjq, kt6rq trzeba poddaC audytowi, bo nie jesteSmy 
w stanie ocenik czy ten projekt jest wykonany prawidlowo. Poza tym marn nadziejq, ze na 
najblizszej sesji przyjmq Paiistwo plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Serock, 
ktory pozwala na tq inwestycje. Wszystko to jest zaplanowane, ze 2016 rok jest ostatecznym 
terminem na spiqcie wszystkich formalno- prawnych wymagaii dotyczqcych tej inwestycji. 
Przyjdzie polowa roku, gdzie bqdziemy dyskutowak czy wpisujemy siq w tq inwestycjq czy nie. 
JeSli nie dostaniemy promesy gl-6wnie z Ministerstwa Sportu, trzeba siq zastanawiak nad innym 
ukladem finansowym." 

Radny Artur Borkowski 
,,Dziqkujq za tq deklaracjq. Budzet m6wi sam za siebie, Pan Burmistrz podtrzymuje, ze zadanie 
to nie spada z rankingu cel6w. Jest to tez istotne. Pan Burmistrz sformulowal to w zero- 
jedynkowy spos6b. JeSli Pahstwo uznacie, ze przez rok czy dwa lata zrezygnujemy z innych 
cel6w i pieniqdze p6jdq na budowq Centrum, to by6 moze siq to uda. Nie jestem na tyle naiwny, 
zeby zalozyk, ze Pahstwo zrezygnujecie z tych celow. W zwiqzku z tym wydaje mi siq, ze jest 
jakiei pole manewru, zeby wypracowak mechanizm, w kt6rym nie bqdzie tak, ze 10 milion6w 
zlotych w ramach wlasnych Srodk6w bqdziemy musieli przeznaczyk na tq inwestycjq, bo przy 
takich zalozeniach jest to niewykonalne. Mam tego pewnq SwiadomoSC. Kwotq 10 czy 11 
milion6w zlotych przeznaczamy na zadania inwestycyjnej w trakcie calego roku i trudno, zeby 
od Paiistwa oczekiwak akceptacji dla takiego rozwiqzania. MySlq, ze jeSli bylyby to pieniqdze 
rzqdu 2 czy 3 milion6w zlotych rocznie, ale w perspektywie kilku lat oczywigcie 
z zapewnieniem dofinansowania, jest to w naszym zasiqgu." 

Burmistrz Sylwester Sokolnicki 
,,JeSli podejmiemy decyzjq, ze uruchamiamy w 2017r. inwestycjq. zwiqzanq z budowq hali 
sportowej i konczymy jq w 2019r., rozkladamy inwestycjq na 3 lata, moze powodowak to 
obcieenie budzetu w granicach 4 milin6w zlotych. Jest to na pewno element do kompromisu." 



Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
i Gminy Serock na lata 201 6-2025. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za- jednoglohie (zalqcznik 
nr 6). 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Poddal pod glosowanie projekt uchwaly budietowej Miasta i Gminy Serock na rok 201 6. 

W glosowaniu 
Projekt uchwaly zostal zaopiniowany pozytywnie przy 6 glosach za- jednoglognie (zalqcznik 
nr 7). 

3. 
Sprawy rdine 

Radny Artur Borkowski 
,,Dotar1 do rnnie sygnal, i e  w Dosinie kt05 planuje uruchomiC segregowanie odpad6w." 

Przewodniczqcy Komisji Jdzef Lutomirski 
Stwierdzil wyczerpanie porzqdku obrad i zakonczyl posiedzenie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Budietu i Finans6w o godz. 16.50. 

Anna 




